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1. Samenstelling van Hoofd

Inhoud: 20 capsules

Bestanddelen per dagelijkse dosering:
(= bestanddelen per 4 capsules)

Gember 400 mg
L-phenylalanine 400 mg
Moederkruid (fever few) extract 300 mg (1)
Duivelsklauw (harpago) extract 300 mg (2)
Wilgenbast extract 200 mg (3)
Ginkgo biloba extract 200 mg (4)

Ingrediënten:
Stabilisator: microkristallijne cellulose, gelatine, 
gember*, L-phenylalanine*, moederkruid extract*, 
duivelsklauw extract*, wilgenbast extract*, 
ginkgo biloba extract*, antiklontermiddel: talk, 
stabilisator: magnesiumstearaat.

* zie samenstelling

(1) Tanacetum parthenium/moederkruid extract, 
 gestandaardiseerd op minimaal 1% 
 parthenoliden.
(2) Harpagophytum procumbens droogextract, 
 gestandaardiseerd op minimaal 2% 
 harpagoside.
(3) Salix purpurea cortex extract, 
 gestandaardiseerd op 15% salicine.
(4) Ginkgo biloba folia (tempelboomblad) extract, 
 gestandaardiseerd op 24% flavonglycosides 
 en 6% lactonen.

Hoofd bevat geen suiker, gluten, gist, lactose, 
kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of 
conserveringsmiddelen.

Vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten 
kunnen tussen de verschillende chargenummers 
afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen. 
Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de 
werkzaamheid en kwaliteit van het supplement. 

2. Wat is Hoofd en waarvoor wordt het 
 gebruikt

New Care’s Hoofd is een combinatie van kruiden, 
plantextracten en het aminozuur L-phenylalanine, 
die speciaal is samengesteld voor het hoofd.

Functie van de ingrediënten
Gember en het extract van ginkgo biloba zijn 
goed voor de bloedcirculatie in het algemeen. Een 
goede bloedcirculatie heeft een gunstige invloed 
op het hoofd.
L-phenylalanine is nodig voor de aanmaak 
van endorfine, een bepaalde stof in het hoofd. 
Endorfine heeft een verzachtende invloed.
Moederkruid (fever few) is een specifiek kruid voor 
het hoofd. Bepaalde inhoudsstoffen uit het extract 
hebben een positieve invloed op het hoofd.
Duivelsklauw (harpagophytum procumbens) komt 
vooral voor in Zuid-Afrika. Het kruid heeft een 
verzachtende invloed op het hoofd.
De bast van de witte wilg heeft een verzachtende 
invloed en ontspant hoofd en schouders. 

3. Wat moet u weten voordat u Hoofd 
 gebruikt

Deze formule bevat phenylalanine en mag daarom 
niet worden gebruikt door personen met de ziekte 
PKU, gebruikers van MAO-remmers en mensen 
met een hoge bloeddruk.

Gebruik Hoofd niet:
Bij overgevoeligheid voor één van de 
bestanddelen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
Dit product dient niet te worden gebruikt tijdens 
de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

4. Hoe wordt Hoofd gebruikt

2-3 x daags 1 capsule
Voor een goede ondersteuning: 2 capsules ineens, 
tot een maximum van 4 per dag 
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Capsules met water innemen.

5. Hoe bewaart u Hoofd 

Het product in de originele verpakking, droog en 
niet boven de 25° C bewaren.
Bewaar Hoofd buiten zicht en bereik van jonge 
kinderen.

De uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Hoofd niet meer na de datum zoals die 
op de bovenzijde van de verpakking is ingedrukt. 
Deze datum duidt het tijdstip aan waarna de 
kwaliteit van het product niet meer kan worden 
gewaarborgd. De eerste twee cijfers duiden de 
maand aan, de volgende groep het jaartal.

Dit product en bijbehorende informatie zijn 
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze 
gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie 
en is niet bedoeld ter vervanging van het advies 
van uw arts. 

Als u een medisch probleem heeft of denkt te 
hebben, neem dan altijd contact op met uw arts. 
Noch de samenstellers, noch de producenten, 
noch de leveranciers kunnen aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele schade.

Hoofd is een kwaliteitsproduct van:

New Care Supplements b.v.
‘s-Hertogenbosch - Nederland

ontspant het hoofd


