
Aanvullende informatie voor de gebruiker 
Luvos® Heilaarde is voor inwendig 
gebruik beschikbaar in poedervorm, als 
capsules en granulaat. Voor uitwendig en 
cosmetisch gebruik zijn er poeders en 
gebruiksklare pasta beschikbaar. "Helende 
aarde" is al eeuwen bekend en wordt al 
sinds de middeleeuwen aanbevolen door 
beroemde artsen voor inwendig en uit
wendig gebruik. Adolf Just heeft heilaarde 
herontdekt. 

Luvos® Heilaarde wordt in Duitsland 
gewonnen uit natuurzuivere löss, die 
tijdens de laatste ijstijd is ontstaan en een 
ideale natuurlijke samenstelling van mine
ralen en sporenelementen heeft. Deze 
unieke samenstelling bevat voornamelijk 
de waardevolle mineralen silicaat, kalk
spaat, drielaagse kleimineralen, veldspaat 
en dolomiet. Deze mineralen bestaan uit 
de meest voorkomende elementen in de 
aardkorst. Voorbeelden zijn silicium, calci
um, kalium, ijzer, magnesium en natrium, 
evenals sporenelementen zoals koper, 
mangaan, nikkel en zink. In het bijzonder 
calcium, kalium, magnesium en sporen
elementen kunnen zich gedeeltelijk los
maken van de mineralen en door het 
lichaam worden opgenomen. 

Luvos® Heilaarde is een natuurlijk, 
veganistisch product zonder toevoegingen. 
Volgens een modern procedé wordt de löss 
bij 130 °C gedroogd, zodat het geen 
kiemen afstoot. Vervolgens wordt het 
middel vermalen en gezeefd om de toe
passingsspecifieke korrelgrootte voor de 
gewenste therapeutische werking te 
verkrijgen. 

Het natuurproduct Luvos® Heilaarde 
normaliseert de maag-darmfunctie en 
ondersteunt de behandeling van functio
nele maag-darmaandoeningen zoals een 
prikkelbare darm en overgevoelige maag. 

Luvos® Heilaarde werkt natuurlijk en
doeltreffend. Het natuurlijke medische 
hulpmiddel kan gedurende een langere 
periode worden gebruikt en verbetert de 
levenskwaliteit. 

Prikkelbare darm: Luvos® Heilaarde 
Maagfijn is zeer fijn en heeft daardoor een 
groot oppervlak met bijzonder bindver
mogen. Deze ad- en absorptie ondersteu
nen de behandeling van een prikkelbare 
darm met aanhoudende klachten van 
diarree en winderigheid. 

Overgevoelige maag: Luvos® Heilaarde 
Maagfijn heeft bovendien een uitstekende 
zuurbindingscapaciteit. Overtollig maag
zuur wordt gebonden en het maags
lijmvlies wordt beschermd. Aanhoudende 
klachten van een overgevoelige maag 
zoals oprispingen, brandend maagzuur, 
druk op de maag en een opgeblazen gevoel 
worden op een natuurlijke manier 
behandeld. 

Luvos• Hei/aarde Maagfijn granulaat: 
Uit de fijnste heilaarde wordt in een 
innovatief procedé, waarvoor patent werd 
aangevraagd, het granulaat vervaardigd. 
Het heilaardegranulaat kan gemakkelijk 
worden ingenomen. Het werkt op natuur
lijke en doeltreffende wijze in op de 
maag en darmen. Een gevarieerde, even
wichtige voeding en een gezonde levens
stijl zijn belangrijk. Dit mild werkende 
medische hulpmiddel mag niet worden 
gebruikt ter vervanging van een 
gezonde levensstijl. 

Adolf Just, de "vader" van Luvos® Heil
aarde, stelde zijn levenswerk voor onder 
het motto "keer terug naar de natuur!" 

Voor Adolf Just was heilaarde "het beste 
middel van de natuur". 
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Gebruikaanwijzing: 

HEILAARDE 

Maagfijn 
granulaat voor oraal gebruik 

Werkzame stof: heilaarde 

Beste gebruiker, 

Lees de hele gebruiksaanwijzing goed 
door voordat u dit medische hulpmiddel 
gaat gebruiken, want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 

Gebruik dit medische hulpmiddel altijd 
precies zoals beschreven in deze gebruik
saanwijzing of zoals uw arts, apotheker 
of therapeut u dat heeft verteld. 

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing. 
Misschien heeft u hem later weer 
nodig. 

• Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met uw arts of apo
theker. 

• Krijgt u last van bijwerkingen? 
Neem dan contact op met uw arts, 
apotheker of therapeut. Dit geldt 
ook voor bijwerkingen die niet in 
deze gebruiksaanwijzing beschreven 
staan. Zie rubriek 4. 

1 �t is Adolf justs Luvos® Heil-
• aarde Maagfijn granulaat en waar

voor wordt dit middel gebruikt? 

AdolfJusts Luvos• Heilaarde Maagfijn 
granulaat is een medisch hulpmiddel dat 
als mineraal maag-darmmiddel wordt 
gebruikt: 

Informatie voor de gebruiker 

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing 

1. Wat is AdolfJusts Luvos• Heilaarde 
Maagfijn granulaat en waarvoor wordt 
dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag u AdolfJusts Luvos® 

Heilaarde Maagfijn granulaat niet 
gebruiken of moet u er extra voorzich
tig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u AdolfJusts Luvos• 
Heilaarde Maagfijn granulaat? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u AdolfJusts Luvos® 

Heilaarde Maagfijn granulaat? 

6. Inhoud van de verpakking en overige 
informatie 

voor de ondersteunende behandeling van 
functionele maag-darmaandoeningen 

• prikkelbare darm 
• overgevoelige maag 

Deze aandoeningen uiten zich overwe
gend in klachten zoals diarree en winde
righeid, evenals oprispingen, brandend 
maagzuur, druk op de maag en een 
opgeblazen gevoel. 

2 �nneer mag u Adolf justs Luvos® 

• Hei/aarde Maagfijn granulaat 
niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn? 

Adolf fusts Luvos® Hei/aarde Maagfijn 
granulaat mag niet worden gebruikt 
door personen die reeds gevoelig 
hebben gereageerd op lösspreparaten en 
personen met een zwaar verstoorde 
nierfunctie. 

Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen bij gebruik 
Het moet uitgesloten zijn dat andere 
mogelijke ziekten of aandoeningen verant
woordelijk zijn voor de klachten. 

Bij de behandeling van diarree, in het 
bijzonder bij jongeren en ouderen is de 
belangrijkste therapeutische maatregel vol
doende drinken om de vloeistoffen en 
elektrolyten weer aan te vullen. 






