
Knoflook + Vitamine B1 
Voedingssupplement met kruiden 
en vitamine B1 extra hooggedoseerde 
knoflookdragees 300 mg

 •  Knoflook is goed voor hart- en 
bloedvaten en de bloeddruk

 •  Knoflook helpt bij de verlaging van het 
cholesterolgehalte

 •  Vitamine B1 draagt bij tot de normale 
werking van het hart

Ingrediënten

Knoflookpoeder (Allium sativum), lactose (melk); 
antiklontermiddel (siliciumdioxide, magnesiumzouten 
van vetzuren), glansmiddelen (titaniumdioxide, 
witte bijenwas, hydroxypropyl methylcellulose, 
carnaubawas), vulstof (microkristallijne cellulose); 
stabilisator (polyvinylpyrrolidon); tabletcoating 
(sucrose, talk, acaciagom); Vitamine B1 (als 
thiaminehydrochloride). Allergenen zijn vetgedrukt.

®

Kwai® Heartcare is glutenvrij en vrij van kunstmatige 
kleuren en gelatine. 

Hart- en bloedvaten
Om al onze cellen te voeden hebben wij een 
netwerk van bloedvaten. Deze bloedvaten variëren 
in omvang van grote hoofdbloedvaten tot hele 
kleine haarvaatjes. De totale lengte van al deze 
bloedvaten bedraagt maar liefst 50 kilometer. Per 
uur pompt het hart circa 290 liter bloed door ons 
lichaam. Een goede doorbloeding van bloed-en 
haarvaten zorgt ervoor dat het lichaam via het 
bloed voldoende zuurstof en essentiële 
voedingsstoffen krijgt.

Knoflook 
De knoflook die gebruikt wordt in Kwai® Heart care 
wordt op speciale bodemsoorten gecontroleerd 
geteeld. De natuurlijke kracht van de verse, 
geselecteerde knoflook blijft volledig bewaard 
dankzij een bijzonder procédé. Hierdoor blijven in de 
hooggedoseerde Kwai® Heart care knoflookdragees 
de actieve bestanddelen behouden. Elke dragee 
bevat 1800 μg allicine, de belangrijkste actieve stof 
in Kwai® knoflookdragees. Kwai® Heart care wordt 
vervaardigd onder GMP (Good Manufacturing 
Practice) normen. Kwaliteit en allicinegehalte van 
het preparaat worden tijdens ieder productieproces 
nauwlettend gevolgd en gecontroleerd in laboratoria. 

Kwai® Heart care dragees met knoflook voor een 
goede conditie van de bloedvaten.

Gebruiksaanwijzing
1 maal daags 1 reukloze Kwai®-dragee bij de 
maaltijd met water innemen (niet doorbijten). Kwai® 
Heart care maakt het u gemakkelijk: 1 dragee per 
dag volstaat.

Gebruikt u Kwai® Heart care als hulp bij de 
verlaging van het cholesterolgehalte, ter behoud 
van een normale bloeddruk of ter bevordering van 
de doorbloeding? Neem dan de eerste 2 weken 2 
dragees per dag in, verspreid over de dag.

Combinatie met andere middelen
Kwai® Heart care knoflookdragees kunnen in het 
algemeen gelijktijdig met andere middelen worden 
ingenomen. Bij twijfel, vraag raad aan uw arts  
of apotheker.

Kwai® Heart care
De Kwai® Heart care knoflookdragees zijn 
verkrijgbaar in verpakkingen van 30 en 100 dragees.
 • Houdbaar tot: zie onderzijde verpakking.
 • Bewaren beneden de 25°C.
 •  Buiten het bereik en zicht van jonge  

kinderen bewaren.
 •  De aanbevolen dagelijkse portie niet 

overschrijden.
 •  Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een 

gezonde levensstijl zijn belangrijk.
 •  Een voedingssupplement is geen vervanging  

van een gevarieerde voeding.

Distributeur:
Similasan Nederland BV; Toernooiveld 200; 6525 EC Nijmegen
E-Mail: info.nl@similasan.com 
www.mykwai.com

Voor:
Precision Healthcare Ltd, United Kingdom

Per dagelijkse dosis (1 dragee) % RI*

Knoflook 
– waarvan allicine:

300 mg 
1800 μg

–
–

Vitamine B1 0.83 mg 75%

*Referentie-Inname
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