physalis
Natuurlijke voedingssupplementen

HOUD JE WEERSTAND HET GEHELE JAAR OP PEIL!
Propolis forte

Echinacea + Propolis

30 tabletten

Plantendruppels - 100 ml

3 Goede werking van het
immuunsysteem

3 Echinacea purpurea /
angustifolia + propolis

3 Met koninginnegelei,
propolis en acerola

3 Ondersteunt de natuurlijke
weerstand
3 Ondersteunt de bovenste
luchtwegen
3 100% puur en natuurlijk

Physalis Propolis forte bio is een
biologisch complex met twee zeer
waardevolle stoffen uit de bijen
korf. De gevriesdroogde koningin
negelei in dit complex is goed voor
1500 mg verse koninginnegelei
per dag. Daarnaast bevat Propolis
forte bio ook 100% natuurlijke vita
mine C uit acerola die bijdraagt bij
tot een goede werking van het im
muunsysteem.

Physalis Echinacea + Propolis bio
plantendruppels bevat echinacea
die de natuurlijke weerstand en het
comfort van de bovenste luchtwe
gen ondersteunt. Propolis is een
wasachtige substantie die de bijen
aanmaken uit de hars van verschil
lende boomknoppen.

Echinacea forte
30 tabletten
3 Echinacea ondersteunt de
natuurlijke weerstand en het
comfort van de bovenste
luchtwegen
3 Vitamine C, D3, selenium
en zink dragen bij tot de
normale werking van het
immuunsysteem
Physalis Echinacea forte is een
krachtig en compleet complex van
2 planten, aangevuld met vitamine
C, D3, selenium en zink die bijdra
gen aan het immuunsysteem. Bevat
rode zonnehoed die de natuurlijke
afweer ondersteunt en bijdraagt tot
het comfort van de bovenste lucht
wegen. Bevat (1,3)-(1,6)-β-D-glu
canen (Yestimun®; 100% Saccharomyces cerevisiae) met een klinisch
bewezen effect, en een extract van
de cistusroos met polyfenolen!

Plantendruppels - 100 ml
3 Ondersteunt de natuurlijke
weerstand
3 Ondersteunt de bovenste
luchtwegen
3 36% wortel,
64% plantendelen
3 100% puur, natuurlijk en
ongefilterd
Physalis Echinacea forte bio plan
tendruppels is een compleet en
extra krachtig complex dat de na
tuurlijke weerstand ondersteunt.
Vermoeidheid, stress, regen, wind,
koude, … bepaalde omstandighe
den ondermijnen onze natuurlij
ke weerstand. Rode zonnehoed en
-bloem ondersteunen ons afweer
systeem en bieden ons natuurlijke
bescherming.

Physalis® Natuurlijke voedingssupplementen. Veilig en doeltreffend, samengesteld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.
Physalis® is verkrijgbaar bij Holland & Barrett en via hollandandbarret.nl — www.keypharm.com —
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