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1. Samenstelling van De Gastronoom
Inhoud 150ml

Samenstelling per dagdosering van 7,5ml
(= per 3 halve maatbekers)

Siroop oplossing uit
Heemst (Althaea officinalis) wortel droog 2,25 ml (1)

Droge wortel bereiding uit
Engelwortel (Angelica archangelica)  1,5 ml (2)

Waterig extract uit
Kamille (Matricaria recutita) bloem droog 1,25 ml (3)

Gedroogd zaad uit
Venkel (Foeniculum vulgare)  1 ml (4)

Gemmo glycerine maceraten uit
Broccoli (Brassica oleracea) kiem vers 0,75  ml (5)

Alcoholische extracten (tincturen) uit
Pepermunt (Mentha piperita) blad vers 0,5 ml (6)
Citroenmelisse (Melissa officinalis) blad vers 0,25 ml (7)

Totaal  7,5 ml

(1) Verkregen uit 0,45 gram verse wortel 1:5.
(2) Verkregen uit 0,3 gram verse wortel 1:5.
(3) Verkregen uit 3 gram verse bloemen 1:4.
(4) Verkregen uit minimaal 0,2 gram gekneusd droog zaad 1:5.
(5) Verkregen uit 0,38 gram verse kiemen 1:2.
(6) Verkregen uit 0,38 gram vers kruid.
(7) Verkregen uit 0,19 gram vers kruid.

Ingrediënten
Heemst (Althaea officinalis)*, engelwortel (Angelica archangelica)*,  
kamille (Matricaria recutita)*, venkel (Foeniculum vulgare)*, broccoli 
(Brassica oleracea)*, pepermunt (Mentha piperita)*, citroenmelisse 
(Melissa officinalis)*.

Hulpstoffen ter extractie van de inhoudsstoffen
Biologische ethanol, water 2H2O, biologische rietsuiker, plantaardige 
glycerol.

* Afkomstig van biologische landbouw

Bevat 33,9% alcohol vol.

De Gastronoom bevat geen gluten, gist, lactose, kleurstoffen, 
smaakstoffen of conserveringsmiddelen. 

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

2. Wat is De Gastronoom en waarvoor wordt het gebruikt
New Care De Gastronoom is een vloeibare, biologische oplossing uit 
de natuur. Het volledige proces van telen tot oogsten is in handen 
van een in Nederland gevestigde teler en producent van planten en 
kruidenextracten.

Het product is samengesteld vanuit een uniek full spectrum 
bereidingsprincipe. Dit betekent dat meerdere verschillende 
plantbereidingen in de oplossing aanwezig zijn, namelijk tincturen, 
extracten, gemmo’s en siropen. Vanuit de keuze van de plant wordt  
steeds de best passende bereiding gekozen, zodat de inhoudsstoffen  
van iedere afzonderlijke plant door de keuze van bereidingsvorm  
op hun hoogtepunt zijn. Hiermee wordt een geconcentreerd product 
verkregen.

3. Wat moet u weten voordat u De Gastronoom gebruikt
Gebruik De Gastronoom niet 
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Dit product mag tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding 
enkel na overleg met uw arts of apotheker worden ingenomen.

4. Hoe wordt De Gastronoom gebruikt
Gebruiksadvies voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
3 x per dag voor of na de maaltijd één halve maatbeker met 2,5ml. 
De inhoud van de maatbeker direct in de mond of met een weinig 
water innemen. 
Een maatbeker is bijgesloten.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

De inhoud van een flesje is voldoende voor twintig dagen 
aaneengesloten gebruik.

5. Hoe bewaart u De Gastronoom 
Het product in de originele verpakking, droog en niet boven de 25° C 
bewaren. Bewaar De Gastronoom buiten bereik van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum
Gebruik De Gastronoom 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.

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.
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