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1. Samenstelling van Knoflook plus
Inhoud 90 capsules

Samenstelling per dagelijkse aanvangsdosering    % RI/
(= per 3 capsules)   ADH**
Vitamine C, als ascorbinezuur 360 mg 450
Meidoorn (crataegus) 300 mg 
Maretak (viscum album) 150 mg
Lecithine 150 mg
Knoflook extract (allium sativum) 80 mg (1)
Citrus bioflavonoïden complex 75 mg (2)
Magnesium, als citraat 60 mg 16
Ginkgo biloba extract 60 mg (3)
Vitamine E, natuurlijk 60 mg 500
(d-alfa-tocopheryl succinaat)
Druivenpit extract (OPC) 30 mg (4)
Carotenoïden complex 28 mg
Rutine 15 mg
Vitamine B6, als pyridoxine HCl 15 mg 1.071
Vitamine A, als retinol 1,2 mg 150
Selenium, als methionine 150 μg 273 
 
Ingrediënten
Vitaminen*, mineralen*, vulstof: microkristallijne cellulose, capsule: 
gelatine, meidoorn*, maretak*, lecithine*, knoflook extract*, citrus 
bioflavonoïden*, ginkgo biloba*, druivenpit*, carotenoïden complex*, 
antiklontermiddel: magnesiumstearaat, rutine*.

*  zie samenstelling
**  Referentie-Inname / Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

(1)  Gestandaardiseerd op allicine 3.000 ppm (part per million),  
alliine 7.500-50.000 ppm, zwavel 1.1%.

(2)  Citrusvruchten extract, gestandaardiseerd op 60% bioflavonoïden.
(3)  Ginkgo biloba folia (tempelboomblad) extract, gestandaardiseerd  

op 24% flavonglycosides en 6% lactonen.
(4)  Rode druivenpit extract, gestandaardiseerd op 95% polyphenolen    

(oligomere procyanides).

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl 
zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een 
gevarieerde voeding.

Knoflook plus bevat geen suiker, gluten, gist, lactose, 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 kwaliteit van het 
supplement. 

2. Wat is Knoflook plus en waarvoor wordt het gebruikt
Deze knoflookformule is aangevuld met het extract van druivenpitten 
(OPC), meidoorn, maretak en ginkgo biloba. Daarnaast bevat Knoflook plus 
een complex van verschillende vitaminen en mineralen.

De vitaminen C en E en het mineraal selenium vervullen de rol van 
antioxidant in het lichaam. Ze zijn er ter bescherming van gezonde cellen 
en weefsels bij veroudering door vrije radicalen. Vitamine B6 speelt 
een rol in de productie en afbraak van homocysteïne en draagt bij aan 
de aanmaak van afweercellen. Vitamine A is toegevoegd omdat dit het 
natuurlijke afweersysteem van de lichaamscellen ondersteunt.

3. Wat moet u weten voordat u Knoflook plus gebruikt
Gebruik Knoflook plus niet
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Raadpleeg bij gebruik in combinatie met (genees)middelen die hart en 
bloedvaten beïnvloeden en antistollingsmiddelen eerst een deskundige.

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

4. Hoe wordt Knoflook plus gebruikt
Gebruiksadvies voor volwassenen
Aanvangsdosering: 3 x per dag 1 capsule.
Onderhoudsdosering: 1 x per dag 1 capsule.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Capsules met water innemen, bij voorkeur tijdens de maaltijd.

Ieder mens is anders. In het algemeen wordt geadviseerd om de 
aanvangsdosering gedurende 1 verpakking te gebruiken. Daarna kan 
worden afgebouwd tot de onderhoudsdosering. Persoonlijke factoren 
kunnen aanleiding zijn om de aanvangsdosering gedurende een langere 
of juist kortere periode te gebruiken.

Problemen met slikken van grote tabletten of capsules? Al onze tabletten 
mogen worden fijngemalen met een vijzel of tabletcrusher. Met poeder 
gevulde capsules kunnen worden opengemaakt. De tablet of capsule kan 
op deze manier in poedervorm in bijvoorbeeld water of yoghurt worden 
ingenomen.

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

De uiterste gebruiksdatum
Gebruik Knoflook plus 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.
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