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Weerstand Complex 
 

Capsules met vitamine C, zink en rode zonnehoed om het immuunsysteem te ondersteunen*. 

 

Van der Pigge Weerstand Complex is een uitgekiende samenstelling van vitaminen, mineralen en 

kruiden, waaronder rode zonnehoed (Echinacea) dat een gunstige invloed op de weerstand heeft *. 

 

Enkele ingrediënten uitgelicht 

Vitamine C is belangrijk voor het immuunsysteem en dus voor de weerstand. Het is een antioxidant 

die de gezonde cellen in je lichaam beschermt tegen vrije radicalen. Het speelt een rol bij de 

botaanmaak en tanden. Wanneer je veel van je lichaam vraagt – zoals bij sport, stress of zwaar 

lichamelijk werk – kun je baat hebben bij extra antioxidanten uit groente, fruit of supplementen. 

Zink is goed voor het behoud van gezonde cellen en weefsels. Dit maakt het een belangrijk mineraal 

voor het immuunsysteem. 

Rode zonnehoed is uitgegroeid tot een van de meest gebruikte kruiden om de afweer van het 

lichaam te ondersteunen*. Een supplement met rode zonnehoed kan dan net dat beetje extra 

betekenen. 

Kattenklauw is een kruid dat het immuunsysteem ondersteunt*, maar op een net even andere wijze 

dan rode zonnehoed. 

Hokjespeul beschermt gezonde weefsels en cellen*, en zorgt voor een betere lichamelijke en 

geestelijke balans*. 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Dit product kan gecombineerd worden met onze Propolis Complex Spray en vitamine D3 Vegan. 

Uitwendig is het een goede combinatie met Stoomkruiden (stoombadje). 

 

Productcategorie  

Fytotherapie 

Kruiden 

 

Inhoud 

60 capsules 

 

Ingrediënten 

Vitamine C, Zink, Echinacea purpurea herba en radix (rode zonnehoed), Uncaria tomentosa cortex 

(kattenklauw), Astragalus membranaceus radix (hokjepeul), Citrusbioflavonoïden, Zonnebloemolie.  

 

Geschikt voor vegetariërs. 
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Samenstelling per vegetarische capsule (HPMC) 

Vitamine C (ascorbinezuur)  120 mg 150%* 

Rode zonnehoed (Echinacea extract)* 

 = gelijk aan 400 mg rode zonnehoed kruid en wortel 

100 mg  

Kattenklauw (Uncaria tomentosa cortex) 

= gelijk aan 250 mg kattenklauw bast 

62,5 mg  

Hokjespeul (Astragalus membranaceus extract 4:1) 

= gelijk aan 250 mg hokjespeul wortel 

62,5 mg  

Rode zonnehoed kruid (Echinacea purpurea herba) 50 mg  

Rode zonnehoed wortel (Echinacea purpurea radix) 50 mg  

Citrusbioflavonoïden 60% 30 mg  

Zink (zinksulfaat)* 15 mg 150%* 

*RI: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %  

 

Gebruiksaanwijzing 

Volwassenen vanaf 18 jaar: 1 tot 3 capsules per dag. 

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. Niet langdurig gebruiken in combinatie met immunosuppressieve medicatie, zoals 

prednison. 

 

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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