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Tilia Compositum 
 

Een breed samengestelde kruidentinctuur met o.a. de knoppen van de rustgevende linde (Tilia)*.  

 

Tilia Compositum is een kruidentinctuur met 7 verschillende kruiden waaronder lindeknoppen, 

valeriaanwortel, melisse en kamillebloemen. Deze tinctuur is heel geschikt voor gevoelige 

volwassenen en kinderen in spannende tijden* of bij examens*. 

 

Enkele kruiden uitgelicht 

Lindeknoppen (Tilia) helpen rust te geven*. 

Passiebloem werkt ontspannend* en helpt om lekker te kunnen slapen in spannende tijden*.    

Valeriaan is een algemene rustgever*. Dit kruid draagt bij aan een normale weerstand tegen stress* 

en heeft een gunstige invloed op de slaap*.  

Kamille is ontspannend* en rustgevend*, helpt bij een goede geestelijke balans* en ondersteunt de 

nachtrust*. 

Melisse is positief voor lichaam en geest* en geeft ontspanning in spannende tijden*.  

Slaapmutsje doet zijn naam eer aan: het heeft een gunstige invloed op de slaap* en is rustgevend*. 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Tilia Compositum kan goed gecombineerd worden met onze Magnesium Ultra.  

 

Productcategorie  

Fytotherapie 

Kruidentincturen 

 

Inhoud 

50 ml en 100 ml 

 

Ingrediënten 

Alcohol circa 53% v/v, Aqua, Tilia tomentosa gemmo (linde), Passiflora incarnata herba, 

(passiebloem), Valeriana officinalis radix (valeriaan), Humulus Lupulus strobulus (hop), Matricaria 

chamomilla flores (kamille), Melissa officinalis herba (melisse), Eschscholzia californica herba 

(slaapmutsje). 

 

Samenstelling per 100 ml 

Tilia tomentosa gemmo  43,4 ml 

Passiflora incarnata herba 1:1,33   9,5 ml 

Valeriana officinalis radix  1:8   9,5 ml 

Humulus lupulus strobulus 1:1,33   9,4 ml 

Matricaria chamomilla flores 1:1,33   9,4 ml 

Melissa officinalis herba 1:1,33   9,4 ml 

Eschscholzia californica herba  1:1,33   9,4 ml 
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Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik. 

Druppels innemen in een glaasje water. 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 10 tot 20 druppels. Voor een gezonde 

nachtrust: 20 druppels aan het begin van de avond en 40 druppels voor het slapen. 

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 3 maal daags 5 tot 10 druppels. 

Kinderen van 3 tot 6 jaar: 3 maal daags 6 tot 8 druppels. 

Kinderen vanaf 6 maanden tot 3 jaar: 3 maal daags 3 tot 5 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. 

 

50 ml 

Z-index: 16521471 

Productcode: VP0047 

Barcode: 8716378999427 

 

100 ml  

Z-index: 15184633 

Productcode: VP0048 

Barcode: 8716378999458 
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