
Draagt bij tot:
• een normale functie van de maag en spijsvertering
• het behoud van een normaal glucosegehalte
• soepele spieren en gewrichten
• meer energie bij vermoeidheid
• het behoud van een gezond hart- en bloedvaten
• het behoud van gezonde luchtwegen
• een sterke weerstand

Gember 
PLATINUM (BIO)

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE GEMBER PLATINUM (BIO)
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Gember 
PLATINUM (BIO) Gember (Zingiber officinale)

• Werking: 
 - draagt bij tot een normale functie van de maag en spijsvertering
 - draagt bij tot het behoud van een normaal glucosegehalte
 - draagt bij tot soepele spieren en gewrichten
 - geeft meer energie bij vermoeidheid
 - draagt bij tot het behoud van een gezond hart- en bloedvaten
 - draagt bij tot het behoud van gezonde luchtwegen
 - versterkt de weerstand
• Kwaliteit: 
 - biologische kwaliteit, afkomstig van Zuid-Azië
 - fijn gemalen poeder van de wortelstok
 - GMO-vrij
 -  niet bestraald
 - zeer zuiver: onder de limieten qua pesticiden, contaminanten, micro-organismen
• Dagdosis 
 - 4 capsules (op voorschrift) = 2 gram
 - 3 capsules/dag = 1500 mg
 - 2 capsules/dag = 1 gram
 - 1 capsule/dag = 500 mg
• Wetenschappelijke onderbouwing: referenties 1-5

Actieve ingrediënten per V-capsule:    

- 500 mg BIO Gember (Zingiber officinale, fijngemalen wortelstokpoeder )
                                                                                                                                                    
Gebruik: volwassenen en adolescenten: 2 à 3 capsules per dag; zwangere vrouwen: 1 à 2 capsules per dag; kinderen van 6 t.e.m. 12 
jaar: 1 capsule per dag. Of zoals voorgeschreven door een gezondheidsprofessional. 

Inhoud: 90 V-capsules
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Hoe GEMBER PLATINUM  combineren voor meer succes?
- ter ondersteuning van de maagfunctie: met DIGEST-ENZYME FORTE
- voor een betere functie van de darmen: met DIGEST-ENZYME FORTE en/of DARMOTON en/of PSYLLIUM PLATINUM en/of 

KYO DOPHILUS MULTI-9 en/of KYO DOPHILUS ONE PER DAY en/of DARMOTON FORTE
- voor een betere controle over de bloedsuikerspiegel: met DIEBATON en/of met Marcus Rohrer Spirulina
- voor vlotter bewegen: met CARTILATON en/of met MSM PLATINUM en/of met CURCUMA PLATINUM en/of met 

BOSWELLIA PLATINUM en/of met PEA PLATINUM en/of met TRIOMOVE en/of met COLLAGEN PLATINUM en/of MarinEPA 
GOLD  

- ter ondersteuning van hart- en bloedvaten: met KYOLIC EPA + K2 en/of OPC PLATINUM en/of KYOLIC + CO-ENZYM Q10 
en/of KYOLIC + LECITHINE en/of KYOLIC PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of NAC + GLUTATHION PLATINUM 
en/of VITAMINE E PLATINUM

- voor een sterkere weerstand: met IMMUNOTON FORTE en/of SHIITAKE PLATINUM en/of QUERCETINE PLATINUM en/of 
KYOLIC PLATINUM en/of VITAMINE D3 + VITAMINE A forte en/of VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten en/of VITAMINE C 
PLATINUM en/of ZINK PLATINUM en/of VITAMINE D PLATINUM en/of NAC + GLUTATHION PLATINUM

- bij slijmvorming, om vrijer te ademen: met NAC + GLUTATHION PLATINUM
- voor meer energie: met RELAXOTON en/of ASHWAGANDHA PLATINUM en/of RHODIOLA PLATINUM en/of  MAGNESIUM 

PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of QUERCETINE PLATINUM en/of NAC + GLUTATHION PLATINUM en/of 
VITAMINE B COMPLEX PLATINUM


