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1. Samenstelling Stoelgang

Inhoud: 60 capsules

Bestanddelen per dagelijkse dosering:
(= bestanddelen per 3 capsules)

Vlozaad (psyllium husk)  600 mg
Amerikaanse vuilboombast  300 mg
Vuilboombast  300 mg
Fenegriekzaad  150 mg
Engelwortel  150 mg
Rabarberwortel  150 mg
Aloë extract  15 mg (1)

Ingrediënten:
Kruiden*, gelatine, plantextract*, stabilisator: 
magnesiumstearaat.

* zie samenstelling

(1)  Aloë vera extract, 200:1, met als belangrijkste 
 werkstof de anthraceenderivaten, waaronder 
 aloine en aloë-emodine.

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

2.  Wat is Stoelgang en waarvoor wordt het 
 gebruikt

New Care’s Stoelgang is een bijzondere 
kruidenformule die de stoelgang stimuleert.

Functie van de ingrediënten
Vlozaad (psyllium husk) bevat slijmstoffen die 
de darmwand beschermen. Net als vuilboombast 
is vlozaad een steun bij het opnemen van vocht 
uit de darmen. Dit helpt de ontlasting zachter te 
maken, wat goed is voor de darmpassage.
Door de vele slijmstoffen beschermt fenegriek de 
darmwand. Fenegriek en engelwortel bevorderen 
de algehele spijsvertering en de darmperistaltiek.
Aloë bevordert de inwendige reiniging.
Bedenk dat de meeste alledaagse problemen 
met de ontlasting te maken hebben met het 
voedingspatroon, bijvoorbeeld door het gebruiken 
van te weinig vezels.

3. Wat moet u weten voordat u Stoelgang 
 gebruikt

Gebruik Stoelgang niet:
Bij aandoeningen van maagdarmkanaal.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Langer dan tien dagen achtereen.
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 Stoelgang gebruikt

3 x daags 1 capsule, of 2-3 capsules voor het 
slapen gaan (voor een natuurlijke ontlasting).
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Capsules met water innemen.

5. Hoe bewaart u Stoelgang

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

De uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Stoelgang 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.

Stoelgang is een kwaliteitsproduct van:

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

voor een goede darmwerking


