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Rustgevende kruiden 
 

Een heerlijke rustgevende* thee met lindebloesem, valeriaan, pepermunt en passiebloem die helpt om 

lekker te slapen*.  

 

Een paar heilzame kruiden uitgelicht 

Lindebloesem draagt bij aan een goede nachtrust* en is ontspannend*. 

Passiebloem helpt bij een zenuwachtig gevoel*, geestelijke druk en inspanning*, en ondersteunt de 

nachtrust*.  

Valeriaan is een algemene rustgever* en helpt om lekker te slapen*. 

Pepermunt is een natuurlijke rustgever* en fijne smaakmaker.  

Melisse ondersteunt de spijsvertering* en is een natuurlijke rustgever*.  

Kamille ontspant* en is gunstig voor een goede geestelijke balans* en nachtrust*. Het werd al gebruikt 

door de oude Egyptenaren en is ook hier – mede door de geur – al eeuwen een geliefd kruid. 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Rustgevende Kruiden kunnen goed gecombineerd worden met onze Magnesium Ultra voor ontspanning 

en een goede nachtrust. 

 

Productcategorie 

Kruiden  

 

Inhoud 

100 gram 

 

Ingrediënten 

Valeriana officinalis radix (valeriaan), Passiflora incarnata herba (passiebloem), Melissa officinalis folia 

(melisse), Tilia cordata flores (linde), Mentha piperita folia (pepermunt), Matricaria chamomilla flores 

(kamille).  

 

Gebruiksaanwijzing 

2 eetlepels kruiden op ½ liter kokend water, 5 à 15 minuten laten trekken. Gebruik 3 maal per dag een 

kopje. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.  

 

Waarschuwingen  

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik. 

 

Bewaaradvies  

Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. 
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Verpakkingsmateriaal 

Het zakje is van een duurzame papiersoort en geschikt voor recycling. Het venstertje is van bioplastic PLA 

en gemaakt van suikers uit maïszetmeel. Het is niet geschikt voor de composthoop omdat bioplastic vrij 

langzaam verteert; het mag bij het restafval. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem dan 

contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 
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