Echinacea Extra Forte
nr. 258/400
voedingssupplement
inhoud 100/300 ml, druppels
Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.
Voor meer informatie:

www.echinacea-forte.nl
Toepassingen
Echinacea Extra Forte is geschikt voor het hele gezin.
Deze druppels kunnen door alle gezinsleden van klein
tot groot gebruikt worden. Het hoofdbestanddeel is
Echinacea. Dit bekende plantenextract ondersteunt
het immuunsysteem en heeft daarnaast een verzachtende invloed op de luchtwegen. Verder bevatten de
druppels naast Echinacea tevens de extracten van
Cat’s Claw en Plantago.
Ingrediënten
Tincturen van kruiden, gezuiverd water,
alcohol 50% vol.
Werkstoffen
KRUIDENEXTRACTEN:

Rode zonnehoed-kruid (Echinacea purpurea)81%
Cat’s Claw-bast (Uncaria tomentosa)10%
Smalbladige zonnehoed-wortel
4,5%
(Echinacea angustifolia)
Smalle weegbree-kruid (Plantago lanceolata)4,5%
Dosering en gebruik
Dosering volwassenen: 3 maal daags 40 druppels
innemen met weinig water. Indien nodig ieder uur of
half uur een dosering innemen.
Dosering kinderen: de leeftijd +3 druppels.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Waarschuwing
Tijdens de periode van zwangerschap en het geven
van borstvoeding in overleg met een arts.
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen
altijd uw huisarts.
Echinacea Extra Forte is een voedingssupplement en
valt in de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl.
Land van herkomst: Nederland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed
gesloten, op kamertemperatuur en altijd buiten het
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.
Voedingswaarde
Per 100 ml:
Kcal
kJoule
Vetten
verzadigde vetzuren
Koolhydraten
suikers
Eiwitten
Zout

308
1304
0,2 g
0g
1,7 g
0,5 g
1,3 g
0g

Echinacea Extra Forte is een product van
Bloem Health Products B.V.,
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.
Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl
Voor meer informatie: www.echinacea-forte.nl
De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

