
Gezond dankzij planten

Enterofytol
Darmcomfort

NIEUW

FA
S-

EN
TE

RO
-0

2-
re

vu

ONGEMAK, DRUK,
OPGEBLAZEN GEVOEL



                De combinatie van kurkuma en etherische olie van venkel 
                         verzacht darm ongemakken op duurzame wijze.

OPGEBLAZEN GEVOEL, WIND ERIGHEID, ABDOMINALE DRUK

Deze darm ongemakken kunnen erg hinderlijk zijn en de 
levenskwaliteit negatief beïnvloeden. 

Bepaalde planten, zoals kurkuma en venkel, verzachten 
die last en verhogen bijgevolg uw levenskwaliteit.

De kurkuma wortelstok bevat verschillende zogenaamde  
‘curcuminoïden’ waarvan curcumine de belangrijkste is. 
Deze draagt bij tot het darmcomfort. 

WIST U DAT ?

Een opgeblazen gevoel  

in de buik wordt veroorzaakt 

door een opeenhoping  

van gassen in het  

darmkanaal, met een  

uitzetting van de darmen  

tot gevolg. 

Het buikvolume neemt toe, 

wat een opgeblazen gevoel 

geeft. 

De bestanddelen van kurkuma 
worden niet goed in het  
organisme opgenomen.  
Het bio-geoptimiseerd  
kurkuma extract is zo  
ontwikkeld dat de curcumine 
beter opgenomen wordt, wat 
voor een optimaal resultaat 
zorgt.

De etherische olie van venkel vermindert  
de productie van spijsverteringsgassen  

bij een opgezet gevoel en winderigheid.



Voedingssupplement op basis van bio-geoptimiseerd  
kurkuma extract op 42 mg curcumine en etherische olie  
van venkel 25 mg.

Aanbevolen bij darm ongemak  
met opgeblazen gevoel, winderigheid  

en abdominale druk.

Gebruiksaanwijzing
2 capsules tweemaal per dag  
voor de maaltijd, gedurende 1 maand. 

Daarna 2 capsules  
1 keer per dag.

Enterofytol® mag niet 
gebruikt worden door 
kinderen jonger dan 12 jaar. 
Geen langdurig gebruik 
zonder medisch advies.

Verkrijgbaar 
in de apotheek

NO NO +12Y

1. Eet oplosbare vezels
 Eet meer oplosbare vezels, die zacht zijn voor  
 de darmen, zoals havervlokken of haverbloem. 

2. Beperk de inname  
 van vetten
 aangezien die darmcontracties  
 bevorderen. 

3. Beperk de consumptie van voeding die winderigheid  
 en gas veroorzaakt: bonen, kool, zoetstoffen, gesuikerde  
 voeding, koolzuurhoudende dranken…

TIPS 
voor een beter darmcomfort

VOORZORGEN
Mag niet gebruikt worden tijdens zwangerschap of borstvoeding, evenmin 
bij een obstructie van de galwegen. • Vraag een medisch advies bij gelijk-
tijdig gebruik van anticoagulantia op basis van coumarinen en heparinen. • 
Het gebruik onderbreken in geval van aanhoudende diarree.

60 capsules: 19,90 €
180 capsules: 54,90 €

2 x 2  / dag

Enterofytol

4. Vermijd   
 de consumptie van  
 alcohol, chocolade,  
 koffie en cafeïne- 
 houdende dranken,  
 want die bevorderen  
 darmcontracties. 

5. Vervang  
 scherpe kruiden  
 (peper, chili,  
 cayennepeper,...)  
 door tuinkruiden. 



6. Drink overdag  
 regelmatig water. 

7. Eet op  
 regelmatige  
 tijdstippen 
 kauw goed  
 en sla geen  
maaltijden over.

Meer informatie :
www.tilman.be

8. Probeer stress te vermijden 
 (cognitieve gedragstherapie, yoga, massagetherapie,  
 meditatie), want stress verergert darmklachten.

9. Doe  
 regelmatig   
 aan lichaamsbeweging  
 (minstens 30 minuten  
 per dag).  
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