Sabal Compositum
Een kruidentinctuur met Sabal (zaagpalm) voor het ondersteunen van de prostaat*.
Enkele kruiden uitgelicht
Zaagpalm (Sabal) en wilgenroosje zijn twee bekende kruiden die goed zijn voor het behoud van een
normale prostaatfunctie*.
Guldenroede helpt bij een goede vochtbalans* en ondersteunt de nierfunctie* en een gezond milieu
in de blaas*.
Mariadistel helpt de reinigende werking van de lever*.
Rode zonnehoed, pau d’arco en Canadese geelwortel ondersteunen de weerstand en kunnen in
bepaalde gevallen voor de prostaat een gunstige bijdrage leveren*. Canadese geelwortel vindt zijn
oorsprong in Noord-Amerika, waar het eeuwenlang gebruikt werd door de Indianen.
*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
Productcategorie
Fytotherapie
Kruidentincturen
Inhoud
100 ml
Ingrediënten
Alcohol circa 60% v/v, Aqua, Sabal serrulata fructus (zaagpalm), Epilobium parviflorum herba
(wilgenroosje), Populus tremuloides gemmo (populier), Tabebuia avellanedae cortex (pau d’arco),
Hydrastis canadensis rhizoma (Canadese geelwortel), Echinacea purpurea radix (rode zonnehoed),
Uncaria tomentosa cortex (kattenklauw), Solidago virgaurea herba (guldenroede), Silybum
marianum semen (mariadistel), Populus nigra gemmo (zwarte populier).
Samenstelling per 100 ml
Sabal serrulatum fructus
Epilobium parviflorum herba
Tabebuia avellanedae cortex
Hydrastis canadensis rhizoma
Echinacea purpurea radix
Uncaria tomentosa cortex
Solidago virgaurea herba
Silybum marianum semen
Populus nigra gemmo

1:5
1:1,33
1:6
1:10
1:10
1:8
1:1,33

34,1 ml
11,4 ml
8,5 ml
8,5 ml
8,5 ml
8,5 ml
7,4 ml
7,4 ml
5,7 ml
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Gebruiksaanwijzing
Schudden voor gebruik.
Druppels innemen in een glaasje water.
Volwassenen vanaf 18 jaar: 3 maal daags 25 druppels voor de maaltijd. Maximaal 6 maal daags 25 druppels.
De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. 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 bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
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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