
Tensoton forte

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  TENSOTON FORTE

Natuurlijk totaalpreparaat dat bijdraagt tot het 
behoud van een normale bloeddruk* en tot een 

vlotte eliminatie van water door de nieren**

* dankzij Olijfblad
** dankzij Olijfblad en Hibiscusbloem
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Actieve ingrediënten per dagdosis: 
- 500 mg Olijfblad (Olea europaea, 40 % oleuropeïne)
-  400 mg Hibiscusbloem of Roselle (Hibiscus sabdariffa, 20 % anthocyanidines)
-  200 mg Co-enzym Q10 (Ubiquinone) 

Inhoud: 60 V-capsules

Gebruik:  ‘s morgens en ’s avonds een capsule innemen met een glas water, bij voorkeur bij de maaltijden.   

PL_AS 47/270

Olijfblad (Olea europaea, blad): 
• Werking:

- draagt bij tot het behoud van een normale bloeddruk
- bevordert de circulatie en draagt bij tot een normale druk in de vaten
- antioxidans: beschermt het vaatverwijdende stikstofmonoxide (NO) tegen oxidatieve schade door 
vrije radicalen

- ondersteunt de eliminatie van water door de nieren
• Dagdosis (2 caps): 500 mg extract met 40 % oleuropeïne (= 200 mg oleurepeïne) 
• Kwaliteit: gestandaardiseerd droogextract
• Wetenschappelijke onderbouwing van bijdrage tot het behoud van een normale bloeddruk in de 

dosis zoals in Tensoton forte: referenties 1- 4 

Hibiscus/Roselle (Hibiscus sabdariffa, bloemkelk):
• Werking:

- draagt bij tot de eliminatie van water door de nieren
- bevordert de drainage van het organisme
- bevordert een vlotte circulatie in de kleine bloedvaten
- draagt bij tot meer fysieke en mentale energie

• Dagdosis (2 caps): 400 mg extract met 20 % anthocyanen (= 80 mg anthocyanen)
• Kwaliteit: gestandaardiseerd droogextract
• Wetenschappelijke onderbouwing in de dosis zoals in Tensoton forte: referenties 4 -7  

Tensoton forte

Hoe Tensoton forte combineren voor meer succes?

- met KYOLIC + CO-ENZYM Q10 of KYOLIC EPA PLUS K2 of KYOLIC PLATINUM of KYOLIC + LECITHINE voor het behoud van normale 

drukwaarden en het behoud van een gezond hart en bloedvaten

- met OPC PLATINUM voor het behoud van normale drukwaarden, voor een vlotte microcirculatie, en het behoud van een gezond hart en 

bloedvaten

- met MARINEPA GOLD + VIT D (2 g EPA + DHA per dag) voor het behoud van normale drukwaarden en het behoud van een gezond hart en 

bloedvaten

- met UBIQUINOL PLATINUM of extra co-enzym Q10 onder zijn actiefste vorm 

- met RELAXOTON of CALMITON of MAGNESIUM PLATINUM als stress en spanningen mee aan de basis liggen van verstoorde drukwaarden

Co-enzym Q10 :
• Werking:

- antioxidans van de vaatwand
- ondersteunt de circulatie

• Dagdosis (2 caps): 200 mg   
• Kwaliteit: ubiquinone, verkregen door fermentatie
• Wetenschappelijke onderbouwing referenties 8 - 9 


