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1. Samenstelling van Rein
Inhoud 60 tabletten

Samenstelling per dagelijkse dosering    
(= per 4 tabletten)   
Mariadistel (carduus marianus) 500 mg
Geelwortel (curcuma) 500 mg
Berkenblad (betula) 500 mg
Rode wijnstok (vitis vinifera) 100 mg
Brandnetelblad (urtica) 100 mg
Heermoes (equisetum) 100 mg
Grote klis (arctium lappa) 100 mg
Lindespint (tilia) 100 mg
Paardebloem (taraxacum) 100 mg
Guldenroede (solidago) 100 mg
Zuurbes (berberis) 100 mg
Driekleurig viooltje (viola tricolor) 100 mg
  
Ingrediënten
Antiklontermiddel: dicalciumfosfaat, vulstof: microkristallijne cellulose, 
mariadistel*, geelwortel*, berkenblad*, vulstof: siliciumdioxide, 
rode wijnstok*, brandnetelblad*, heermoes*, grote klis*, lindespint*, 
paardebloem*, guldenroede*, zuurbes*, driekleurig viooltje*, 
antiklontermiddel: magnesiumstearaat, glansmiddel: hypromellose, 
bevochtigingsmiddel: polysorbaat, glansmiddel: bijenwas.

*  zie samenstelling

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

Rein 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 Rein en waarvoor wordt het gebruikt
Steeds meer mensen doen in het voor- of najaar even wat extra’s voor hun 
lichaam om weer fris en energiek een nieuw seizoen in te kunnen gaan. 
Daarvoor heeft New Care een passend voedingssupplement ontwikkeld. 
New Care Rein is een 15-daagse kuur die het lichaam in het voor- en 
najaar ondersteunt om een frisse en energieke start te maken.

Rein is samengesteld op basis van elf zorgvuldig geselecteerde kruiden. 
Mariadistel heeft een positieve invloed op de lever. Geelwortel is een 
stimulans voor het immuunsysteem en is een antioxidant. Het is goed 
voor de lever en huid. Berkenblad is een kruid dat de urinewegen en 
spijsvertering ondersteunt. Daarnaast bevat New Care Rein het extract 
van rode wijnstok dat de doorbloeding bevordert. De tanninen in rode 
wijnstok houden de bloedvaten in een goede conditie. Brandnetelblad en 
lindespint bevorderen de inwendige reiniging door de nieren. Heermoes 
bevordert de inwendige reiniging en is goed voor de nierfunctie. 
Paardebloem ondersteunt de leverfunctie, zuurbes is goed voor  
de darmen en driekleurig viooltje is goed voor de huid en ondersteunt  
de spijsvertering.

Dit bijzondere complex van kruiden helpt om een frisse en energieke 
start te maken in voor- en najaar. De kuur bestaat uit 15 dagen lang 2 
x per dag 2 tabletten. Om het goede gevoel vast te blijven houden, kan 
vervolgens een onderhoudsdosering van 2 en daarna 1 tablet per dag 
worden gebruikt.

3. Wat moet u weten voordat u Rein gebruikt
Gebruik Rein niet
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Bij chronische nierproblemen.

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

4. Hoe wordt Rein gebruikt
Gebruiksadvies voor volwassenen
2 x per dag 2 tabletten (’s ochtends en ’s avonds), gedurende 1 verpakking.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Tabletten met water innemen.

Tijdens een kuur is het belangrijk om minimaal 1 tot 1,5 liter water of 
kruidenthee te drinken. Maak voor een goede ondersteuning zo min 
mogelijk gebruik van koffie, suiker, suikerhoudende producten, eiwitrijke 
producten en alcohol.

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

De uiterste gebruiksdatum
Gebruik Rein 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.

Rein
15-daagse kuur
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