
40 
TINCTUREN

F
YT
OTHERAPIE

Voedingssupplementen

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

100% puur en natuurlijk

Planten
druppelsBio



32

physalis
Bio plantendruppels

Physalis bio plantendruppels (= tincturen) zijn onverdunde, 
geconcentreerde hydroalcoholische extracten met een hoog 
gehalte aan actieve fytonutriënten. Vloeibare plantenextrac-
ten worden gemaakt van verse planten – tenzij het gebruik van 
verse planten niet mogelijk of wenselijk is – van gecontroleer-
de biologische teelt. Afhankelijk van het vochtgehalte en van 
het soort plant wordt er ongeveer 5 tot 20% (verse) plant per 
liter tinctuur gebruikt. De fijngemalen planten(delen) worden 
gedurende ten minste drie weken in alcohol en water gema-
cereerd en dagelijks omgeroerd. De combinatie van alcohol 
en water zorgen voor de extractie van heel wat actieve be-
standdelen. De alcohol in de oplossing doet bovendien dienst 
als bewaarmiddel, waardoor een stabiel plantenextract wordt 
bekomen. Nadien wordt het maceraat gedecanteerd en de 
resterende plantenmassa uitgeperst. De filtratie zorgt ervoor 
dat men een heldere oplossing bekomt, maar na verloop van 
tijd kan er zich een bezinksel vormen op de bodem van het 
flesje. Dit is een normaal proces dat geen afbreuk doet aan 
de kwaliteit van het product. Pas na een uitgebreide analyse 
wordt de tinctuur vrijgegeven voor verkoop. 

De vloeibare plantenextracten voor Physalis worden geprodu-
ceerd volgens de voorschriften van de Duitse of Franse far-
macopee, die het gebruikte plantendeel (wortel, zaad, blad,...) 
en het alcohol percentage aangeven, zodat de bereidingswij-
ze steeds uniform is. Deze traditionele productiemethode staat 
garant voor een veilig en efficiënt eindproduct.
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Fucus
vesiculosus

Blaaswier

3 Ondersteunt de 
stofwisseling

3 Helpt uw figuur te 
verfijnen  of te behouden

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Fucus vesiculosus bio plantendruppels 
ondersteunen de stofwisseling en zijn daarom 
aangewezen bij afslankingskuren. Blaaswier onder-
steunt de schildklierwerking.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: blaaswier (thallus) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt

Camellia
sinensis
Groene thee

3 Draagt bij tot de 
verbranding van vetten en 
eliminatie van water

3 Draagt bij tot de 
bescherming van  de 
cellen tegen vrije 
radicalen

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Camellia sinensis bio plantendruppels 
werken ondersteunend tijdens afslankingskuren 
door de bijdrage tot de verbranding van vetten, de 
eliminatie van water en de darmwerking. De actieve 
bestanddelen in de bladeren van Camellia sinensis, 
die door middel van thee al duizenden jaren gecon-
sumeerd wordt in Oosterse landen, ondersteunen 
de circulatie en dragen bij tot de bescherming van 
de cellen tegen vrije radicalen. Groene thee onder-
steunt de algemene vitaliteit en tonus.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: groene thee (blad) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt

Urtica 
dioica

Brandnetel

3 Ondersteunt de zuivering 
en  de ontgifting

3 Water- en 
urineafdrijvende werking

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Urtica dioica bio plantendruppels dragen 
bij tot de inwendige zuivering van het lichaam. De 
bladeren van de brandnetel staan gekend voor hun 
water- en urinezuurdrijvende werking en bevorderen 
de algemene vochthuishouding. Daarnaast houden 
ze ook de gewrichten soepel.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: brandnetel (bovengronds deel)  
hydro alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Silybum
marianum

Mariadistel

3 Ondersteunt de werking 
van de lever

3 Ondersteunt de eliminatie 
van toxines

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Silybum marianum bio plantendruppels 
dragen bij tot bescherming van de lever en zijn 
aangewezen bij een zuiveringskuur. De mariadistel 
ondersteunt de werking van de lever en gaat vetop-
stapeling tegen.

Om de inwendige zuivering te bevorderen: eet even-
wichtig en vermijd zoveel mogelijk vet- en suikerrijk 
voedsel, vermijd alcohol en koffie. Drink 2 liter water 
per dag. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: mariadistel (vrucht) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt
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Crataegus 
monogyna

Meidoorn

3 Ondersteunt hart en  
 cardiovasculair systeem

3 Helpt om te ontspannen

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Crataegus monogyna bio plantendrup-
pels ondersteunen het hart en het cardiovasculair 
systeem. De actieve bestanddelen van bloeiende 
meidoorntoppen dragen bij tot de relaxatie en 
ontspanning en helpen ons een goeie nachtrust 
te vinden.

Gebruik: 2 x 20 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: meidoorn (bloeiende top) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Aesculus  
hippocastanum

Paardekastanje

3 Verlicht vermoeide benen

3	Ondersteunt de lokale 
doorbloeding 

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Aesculus hippocastanum bio planten-
druppels is een middel dat reeds eeuwenlang 
gebruikt wordt voor zijn ondersteunende werking 
op de bloedvaten. Paardekastanje draagt bij tot 
een versterking van de aderwanden en ondersteunt 
algemeen de circulatie. Het is aangewezen bij ver-
moeide en zware benen, eventueel gepaard gaan-
de met ontsierende aderen.

Vermijd langdurig zitten of rechtop staan, zorg 
voor voldoende lichaamsbeweging, slaap met de 
benen iets hoger, vermijd koffie, alcohol,...

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: witte paardekastanje (zaad) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Ginkgo
biloba
Ginkgo

3 Ondersteunt het 
geheugen en  de 
concentratie

3 Draagt bij tot een betere 
doorbloeding van de 
hersenen

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Ginkgo biloba bio plantendruppels dra-
gen bij tot een betere doorbloeding van de herse-
nen en ondersteunen zo het geheugen. De actieve 
bestanddelen van de bladeren van de Japanse 
notenboom zijn nuttig voor al wie een geheugen-
stimulans kan gebruiken (ouderen, studenten, ma-
nagers,...).

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: ginkgo (blad) hydro alcoholisch ex-
tract* (100%). *biologische teelt

Hamamelis
virginiana
Toverhazelaar

3 Draagt bij tot een goede 
bloedcirculatie

3 Verlicht vermoeide en 
zware benen

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Hamamelis virginiana bio planten-
druppels ondersteunen de goede werking van de 
bloedvaten. De actieve bestanddelen uit de blade-
ren van virginische toverhazelaar dragen bij tot een 
versterking van de aderwanden en zijn aangewezen 
bij vermoeide en zware benen.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: virginische toverhazelaar (blad) 
hydro alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Viscum 
album
Maretak

3 Draagt bij tot de 
gezondheid van de 
bloedvaten

3 Ondersteunt de algemene  
bloedcirculatie

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Viscum album bio plantendruppels on-
dersteunen de gezondheid van de bloedvaten. De 
actieve bestanddelen uit de maretak dragen bij tot 
de versterking van de bloedvaten en zijn goed voor 
de algemene (bloed)circulatie. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: maretak (tak, blad) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt
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Viola 
tricolor

Driekleurig viooltje

3 Draagt bij tot een 
gezonde en zuivere huid

3 Ondersteunt de 
schoonheid van de huid

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Viola tricolor bio plantendruppels onder-
steunen een gezonde huid. Het driekleurig viooltje 
kan zowel in- als uitwendig gebruikt worden als na-
tuurlijk middel ter ondersteuning van de zuivere huid.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: driekleurig viooltje (bovengronds 
bloeiend deel) hydro alcoholisch extract* (100%). 
*biologische teelt

Equisetum
arvense
Heermoes

3 Ondersteunt de 
gezondheid van haar en 
nagels

3 Draagt bij tot een gezond 
beendergestel

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Equisetum arvense bio plantendruppels 
ondersteunen de gezondheid van haar en nagels. 
Ons dagelijks voedingspatroon is dikwijls arm aan 
ongeraffineerd voedsel en leidt vaak tot een tekort 
aan essentiële mineralen. Hierbij kan heermoes 
aanvullend werken om uw beendergestel, haar en 
nagels gezond en sterk te houden.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: heermoes (bovengronds deel) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Calendula
officinalis
Goudsbloem

3 Heeft een gunstige 
invloed op de huid

3 Bevordert de regeneratie  
van de huid

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Calendula officinalis bio plantendruppels 
dragen bij tot de gezondheid van de huid en onder-
steunen bovendien het herstel van de huid. Onze 
huid staat dagelijks bloot aan allerlei invloeden en 
heeft, naast een goede uitwendige verzorging ook 
voeding nodig van binnenuit. De actieve bestandde-
len van goudsbloem hebben zowel bij in- als uitwen-
dig gebruik positieve effecten.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Niet gebruiken bij leverproblemen.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: tuingoudsbloem (bloeiende toppen) 
hydroalcoholisch extract* (100%). *biologische 
teelt
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Zingiber 
officinale

Gember

3 Bevordert een goede 
spijsvertering

3 Bevordert de vitaliteit

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Zingiber officinale bio plantendruppels 
zijn goed voor de spijsvertering bij een zware maal-
tijd of ongemakken tijdens het reizen. Bovendien 
bevorderen de actieve bestanddelen in gember de 
vitaliteit en helpen bij het tegengaan van energie-
dipjes.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: gember (wortelstok) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Taraxacum
officinale
Paardebloem

3 Bevordert een goede 
spijsvertering

3 Ondersteunt de ontgifting

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Taraxacum officinale bio plantendrup-
pels hebben een ondersteunende werking op de 
natuurlijke zuiveringsprocessen van ons lichaam. 
De door jong en oud gekende paardebloem be-
vordert de secretie van verteringssappen alsook de 
vochtafdrijving.

Om de inwendige zuivering te bevorderen: eet 
evenwichtig en vermijd zoveel mogelijk vet- en 
suikerrijk voedsel, vermijd alcohol en koffie. Drink 
2 liter water per dag. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: paardebloem (wortel) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Cynara
scolymus

Artisjok

3 Ondersteunt de werking 
van de lever en de 
spijsvertering

3 Draagt bij tot 
een normaal 
cholesterolniveau

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Cynara scolymus bio plantendruppels 
ondersteunen een vlotte spijvertering en houden 
uw cholesterolwaarden onder controle. De oeroude 
plant artisjok draagt bij tot de leverwerking en is erg 
aangewezen in ons dagelijks eetpatroon dat vaak 
vetrijk en belastend is. Artisjok kan gebruikt worden 
om uw spijsvertering terug in balans te brengen en 
helpt bij een verzadigd en vol gevoel.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: artisjok (blad) hydro alcoholisch ex-
tract* (100%). *biologische teelt

Achillea
millefolium

Duizendblad

3 Bevordert een goede 
spijsvertering

3 Bevordert de eetlust

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Achillea millefolium bio plantendruppels 
zijn goed voor de spijsvertering en bevorderen de eet-
lust. De actieve bestanddelen uit de bloeiende toppen 
van duizendblad dragen bovendien bij tot een goede 
circulatie en het menstrueel comfort.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: gewoon duizendblad (bloeiende 
bovengrondse delen) hydro alcoholisch extract* 
(100%). *biologische teelt
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Spirea
ulmaria

Moerasspirea

3 Draagt bij tot soepele  
en gezonde gewrichten

3 Draagt bij tot gezondheid 
van de urinewegen

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Spirea ulmaria bio plantendruppels dra-
gen bij tot de soepelheid en gezondheid van de ge-
wrichten. De actieve bestanddelen uit de bloeiende 
toppen van moerasspirea dragen daarnaast bij tot 
de gezondheid van de urinewegen. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.
- Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anti- 

coagulantia.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: moerasspirea (bloeiende toppen) 
hydro alcoholisch extract* (100%). *biologische 
teelt

Ribes
nigrum
Zwarte bes

3 Ondersteunt de 
soepelheid van 
gewrichten en spieren

3 Draagt bij tot de renale 
eliminatie en inwendige 
zuivering

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Ribes nigrum bio plantendruppels onder-
steunen de soepelheid van gewrichten en spieren. 
De actieve bestanddelen in de bladeren van de 
zwarte bes of cassis zijn van oudsher gekend voor 
hun bijdrage tot de renale eliminatie en inwendige 
zuivering.

Voldoende beweging en een gezonde voeding 
ondersteunen een goede conditie van het bewe-
gingsapparaat.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: zwarte bes (blad) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt

Harpagophytum
procumbens

Duivelsklauw

3 Draagt bij tot flexibele 
gewrichten  en pezen

3 Ondersteunt een gezond  
bewegingsapparaat

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Vanaf een bepaalde leeftijd wordt bewegen moeilij-
ker, de gewrichten worden minder soepel. Physalis 
Harpagophytum procumbens bio plantendruppels 
laten u verder soepel bewegen. De actieve stoffen in 
duivelsklauw werken verlichtend bij stramme spie-
ren en gewrichten.

Voldoende beweging en een gezonde voeding 
ondersteunen een goede conditie van het bewe-
gingsapparaat.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: duivelsklauw (secundaire wortel-
knol) hydro alcoholisch extract* (100%). *biologi-
sche teelt

Curcuma 
longa
Kurkuma

3 Draagt bij tot soepele en 
gezonde gewrichten

3 Bevordert de vetvertering

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Curcuma longa bio plantendruppels dra-
gen bij tot de soepelheid en de gezondheid van de 
gewrichten. Geelwortel of kurkuma is niet enkel een 
gekende specerij, maar is ook goed voor de lever 
(ondersteunt vetvertering), draagt bij tot het behoud 
van een gezonde huid en een gezond zenuwstelsel 
en bevordert de natuurlijke weerstand.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
- Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anti- 

coagulantia.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: kurkuma (wortelstok) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt
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Solidago
virgaurea
Guldenroede

3 Ondersteunt het urinair 
comfort

3 Vochtbalans

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Solidago virgaurea bio plantendruppels 
werken op een natuurlijke en milde manier als toni-
cum voor uw urinewegen en ondersteunen het uri-
nair comfort. De guldenroede staat gekend om zijn 
zuiverende werking en ondersteuning bij vrouwelijke 
ongemakken. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: guldenroede (bloeiende top) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Salvia 
officinalis

Salie

3 Ondersteunend bij 
overmatig zweten

3 Verzacht mond en keel

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Salvia officinalis bio plantendruppels 
ondersteunen bij overmatige transpiratie. De actieve 
bestanddelen van de saliebladeren kunnen ook een 
rol spelen in de verzachting van de mond (gorgel-
middel).

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: salie (bloeiende top) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Epilobium
parviflorum

Wilgenroosje

3 Draagt bij tot het urinair 
comfort

3 Ondersteunt de 
mannelijke klier

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Epilobium parviflorum bio plantendrup-
pels onder- steunen de goede werking van de 
mannelijke klier. De actieve bestanddelen van het 
wilgenroosje dragen bij tot het urinair comfort van 
de man. 

Voor mannen vanaf 45 jaar. Laat u regelmatig door 
een arts onderzoeken. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Vraag raad aan uw arts of apotheker.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: wilgenroosje (bovengronds bloeiend 
deel) hydro alcoholisch extract* (100%). *biologi-
sche teelt

Foeniculum 
vulgare

Venkel

3	Ondersteunt de 
melkvorming

3Werkt ondersteunend 
bij winderigheid en 
opgeblazen gevoel

3100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Foeniculum vulgare bio plantendrup-
pels ondersteunen op een milde manier zowel de 
eetlust, de vertering als de eliminatie. De vruchtjes 
van de venkel, met hun typisch anijsachtige smaak, 
zijn ook aangewezen bij borstvoeding omdat ze de 
melkvorming bevorderen.

Voor een spijsvertering in balans: eet geen te grote 
porties, eet evenwichtig en niet te snel. Vermijd zo-
veel mogelijk sterk gekruid en vet voedsel, vermijd 
alcohol en koffie. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: venkel (vrucht) hydro alcoholisch ex-
tract* (100%). *biologische teelt

Alchemilla
vulgaris

Vrouwemantel

3 Draagt bij tot het 
vrouwelijk evenwicht

3 Bevordert het (pre)
menstrueel comfort

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Alchemilla vulgaris bio plantendruppels 
zijn goed voor het vrouwelijke evenwicht en het 
comfort tijdens de (pre) menstruele periode. Veel 
vrouwen ervaren die periode dan ook als een onge-
makkelijke tijd. Prikkelbaarheid en ongemakken in 
de onderbuik zijn bij deze vrouwen een maandelijks 
terugkerend gegeven. Hierbij kunnen de bloeiende 
toppen van spitslobbige vrouwemantel ondersteu-
nend werken.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: spitslobbige vrouwemantel (bloeien-
de bovengrondse delen) hydro alcoholisch extract* 
(100%). *biologische teelt
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Hypericum
perforatum
Sint-Janskruid

3 Draagt bij tot een goed 
humeur

3 Ondersteunt de nachtrust

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Hypericum perforatum bio planten-
druppels ondersteunen bij tijdelijke stress en 
een overspannen gevoel. Een dipje? Zorgen? 
Ontmoedigd? Last van de seizoenswisselingen? 
Professionele beslommeringen? Familiale zorgen? 
Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat we het 
tijdelijk moeilijk hebben. Sint-Janskruid kan hierbij 
ondersteunend werken om ons emotioneel welzijn 
te verbeteren en een gezond slaappatroon te on-
derhouden.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen uw arts of apotheker 

informeren.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: sint-Janskruid (bloeiende top) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Humulus
lupulus

Hop

3 Draagt bij tot de relaxatie 
en  de goede nachtrust

3 Ondersteunt bij 
nervositeit

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Humulus lupulus bio plantendruppels 
werken ondersteunend bij nervositeit van alle aard. 
De actieve bestanddelen van de vrouwelijke hopbel 
zijn al eeuwen gekend voor hun bijdrage tot een 
goede nachtrust en bij overgangsverschijnselen.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag of 40 drup-
pels voor het slapen gaan. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: hop (vrouwelijke bloeiwijze) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Avena
sativa

Haver

3 Draagt bij tot de relaxatie

3 Bevordert een goede, 
gezonde nachtrust

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Avena sativa bio plantendruppels onder-
steunen bij slecht inslapen en stress. De actieve 
bestanddelen van groene onrijpe haver dragen bij 
tot de relaxatie en ontspanning en helpen ons een 
goede, gezonde nachtrust te vinden.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: haver (zaad) hydro alcoholisch ex-
tract* (100%). *biologische teelt

Eschscholtzia
californica

Slaapmutsje

3 Ondersteunt bij stress en 
spanningen

3 Draagt bij tot een goede 
nachtrust

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Eschscholtzia californica bio planten-
druppels ondersteunen bij stress en spanningen. 
Slaapmutsje is van oudsher gekend voor zijn bijdra-
ge tot de natuurlijke relaxatie. Ze dragen op veilige 
wijze bij tot een verkwikkende, gezonde nachtrust. 

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: slaapmutsje (bovengrondse delen) 
hydro alcoholisch extract* (100%). *biologische 
teelt
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Lepidium 
meyenii

Maca

3 Draagt bij tot de fertiliteit, 
de uithouding en de 
weerstand

3 Ondersteunt de fysieke en   
mentale prestaties

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Lepidium meyenii bio plantendruppels 
ondersteunen de fysieke en mentale prestaties. De 
wortelknollen van maca (of Peruviaanse ginseng), 
een zeer resistente plant die groeit op grote hoogte 
in het Andesgebergte, worden al meer dan 2000 jaar 
gebruikt door de lokale bevolking. Maca draagt bij tot 
de fertiliteit, het uithoudingsvermogen, de weerstand 
en de algemene vitaliteit.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: maca (wortel) hydro alcoholisch ex-
tract* (100%). *biologische teelt

Eleutherococcus
senticosus

Siberische ginseng

3 Bevordert de lichamelijke 
en geestelijke prestaties

3 Draagt bij tot behoud van  
een goede bloedcirculatie

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Eleutherococcus senticosus bio plan-
tendruppels ondersteunen de lichamelijke en 
geestelijke prestaties en het fysiek herstel door hun 
adaptogene werking. De actieve bestanddelen uit 
de wortel van Siberische ginseng dragen bij tot een 
goede bloedcirculatie en ondersteunen de natuur-
lijke weerstand.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: Siberische ginseng (wortel) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Passiflora
incarnata
Passiebloem

3 Draagt bij tot een goede 
nachtrust

3 Bij stress en spanningen 

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Passiflora incarnata bio plantendruppels 
werken ondersteunend bij nervositeit van alle aard. 
Passiebloem is voor zowel volwassenen als kinderen 
een volledig natuurlijke en veilige oplossing die al 
eeuwen gekend is voor de beheersing van zenuwen 
en het ondersteunen van een goede nachtrust.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. Kinderen 
vanaf 6 jaar: dosis halveren.
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: passiebloem (bovengronds bloeiend 
deel) hydro alcoholisch extract* (100%). *biologi-
sche teelt

Valeriana 
officinalis

Valeriaan

3 Ondersteunend bij stress  
en spanningen

3 Draagt bij tot een goede 
nachtrust 

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Valeriana officinalis bio plantendruppels 
kunnen ondersteuning bieden bij zenuwachtige 
toestanden. Valeriaan is één van de meest gebruik-
te planten die op een natuurlijke en veilige manier 
bijdraagt tot het behoud van een goede nachtrust.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Niet gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: valeriaan (wortel) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt
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Withania
somnifera
Ashwagandha

3 Draagt bij tot meer energie 
en vitaliteit

3 Bevordert de lichamelijke 
en geestelijke prestaties

3 Optimaliseert de 
concentratie

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Withania somnifera bio plantendruppels 
ondersteunen enerzijds de lichamelijke en geestelij-
ke prestaties, dragen bij tot meer energie en vitaliteit 
en optimaliseren de concentratie. Anderzijds bevor-
deren ze een goede, gezonde nachtrust en onder-
steunen bij stress en spanningen.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: ashwagandha (wortel) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Rhodiola
rosea

Rozenwortel

3 Ondersteunt lichaam 
en geest  tijdens zware 
inspanningen

3 Draagt bij tot het mentaal 
evenwicht

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Rhodiola rosea bio plantendruppels 
ondersteunen de fysieke prestaties, maar dragen 
daarnaast ook bij tot het mentaal evenwicht. De 
actieve bestanddelen van de rozenwortel, waar-
voor deze plant al eeuwen wordt gebruikt, bieden 
ondersteuning voor zowel lichaam als geest tijdens 
zenuwachtige toestanden of bij zware fysieke in-
spanningen.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: rozenwortel (wortel) hydro-
alcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Paullinia 
cupana
Guarana

3 Bevordert de concentratie 
en alertheid

3 Draagt bij tot de 
vermindering van 
vermoeidheid

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Paullinia cupana bio plantendruppels 
zijn een natuurlijke bron van cafeïne. De actieve 
bestanddelen uit de guaranazaden bevorderen de 
concentratie en de alertheid en dragen bij tot meer 
vitaliteit.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Bevat cafeïne (max. 80 mg/dag), niet geschikt voor kinderen, 
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: guarana (zaad) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt

Panax 
ginseng

Ginseng

3 Ondersteunt bij 
vermoeidheid

3 Ondersteunt het 
geestelijke en  fysieke 
uithoudingsvermogen

3 100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Panax ginseng bio plantendruppels on-
dersteunen het geestelijke en fysieke uithoudings-
vermogen en gaan vermoeidheid tegen. Examens, 
sport, druk op het werk, een gevuld gezinsleven, ie-
dereen heeft er wel eens mee te maken, maar hoeft 
er niet onder te lijden. Het gebruik van ginseng, dat 
in China en Korea al eeuwen beschouwd wordt als 
een algemeen tonicum, komt daarbij onze gehele 
gezondheid ten goede.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidia-

betische behandeling. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: ginseng (wortel) hydro alcoholisch 
extract* (100%). *biologische teelt
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Echinacea +
Propolis

Echinacea purpurea / angustifolia + propolis

3	Ondersteunt de 
natuurlijke weerstand

3	Ondersteunt de bovenste 
luchtwegen

3	100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks hard 
te verduren door tijdelijke stress, slechte weersom-
standigheden, vermoeidheid, externe factoren… 
Physalis Echinacea + Propolis bio plantendrup-
pels bevat echinacea die de natuurlijke weerstand 
en het comfort van de bovenste luchtwegen onder-
steunt. Propolis is een wasachtige substantie die 
de bijen aanmaken uit het hars van verschillende 
knoppen van bomen.

Gebruik: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
3 x 30 druppels per dag. Kinderen vanaf 6 jaar: 
3 x 15 druppels per dag. Te nemen met wat water of 
vruchtensap. Goed schudden voor gebruik

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor één van de 

bestanddelen. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: propolis hydroalcoholisch extract* 
(50%), rode zonnehoed (bloeiend bovengronds 
deel) sap* (32%), rode zonnehoed (wortel) hydroal-
coholisch extract* (8%), rode zonnebloem (wortel) 
hydroalcoholisch extract* (10%). *biologische teelt

Thymus
vulgaris

Tijm

3	Draagt bij tot het 
comfort van de bovenste 
luchtwegen

3	Ondersteunt de 
natuurlijke weerstand

3	100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement met planten

Physalis Thymus vulgaris bio plantendruppels 
hebben een verzachtende invloed op de keel. De 
actieve bestanddelen uit echte tijm dragen bij tot 
het comfort van de bovenste luchtwegen en laten u 
weer opgelucht ademhalen. Daarnaast ondersteu-
nen de actieve bestanddelen van tijm de natuurlijke 
weerstand.

Gebruik: 3 x 20 - 30 druppels per dag. 
Te nemen met wat water of vruchtensap.

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. 
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: echte tijm (bloeiende toppen) hy-
droalcoholisch extract* (100%). *biologische teelt

Echinacea
forteforte

Echinacea purpurea + angustifolia

3	Ondersteunt de 
natuurlijke weerstand

3	Ondersteunt de bovenste 
luchtwegen

3	36% wortel, 64% 
bovengrondse delen

3	100% puur, natuurlijk en 
ongefilterd

Voedingssupplement met planten

Physalis Echinacea forte bio plantendruppels is 
een compleet en extra sterk complex dat de natuur-
lijke weerstand ondersteunt. Vermoeidheid, stress, 
regen, wind, koude,… bepaalde omstandigheden 
ondermijnen onze natuurlijke weerstand. Rode 
zonnehoed en -bloem ondersteunen ons afweersys-
teem en geven ons natuurlijke bescherming.

Gebruik: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
3 x 30 druppels per dag. Kinderen vanaf 6 jaar: 
3 x 15 druppels per dag. Te nemen met wat water of 
vruchtensap. Goed schudden voor gebruik

- Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
- Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Ingrediënten: rode zonnehoed (bloeiend boven-
gronds deel) sap* (64%), rode zonnehoed (wortel) 
hydroalcoholisch extract* (16%), rode zonnebloem 
(wortel) hydroalcoholisch extract* (20%). *biologi-
sche teelt
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