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DARMCOMFORT

WERKINGSMECHANISME
De kurkumawortelstok (Curcuma longa) bevat verschillende zogenaamde 'kurkuminoïde' 
bestanddelen, waarvan kurkumine de belangrijkste is. Deze draagt bij tot het darmcomfort. 
De bestanddelen van kurkuma worden niet goed in het organisme opgenomen. Het 
bio-geoptimiseerde kurkuma-extract is zo ontwikkeld dat de kurkumine beter wordt opgenomen, wat 
voor een optimaal resultaat zorgt.  

De etherische olie van venkel vermindert de productie van spijsverteringsgassen bij een opgezet 
gevoel en flatulentie. De combinatie van kurkuma en etherische olie van venkel verzacht 
darmongemakken op duurzame wijze.

GEBRUIKSAANWIJZING
2 capsules tweemaal per dag  
voor de maaltijd, 
gedurende 1 maand. 
Daarna 2 capsules 1 keer per dag.

Enterofytol® mag niet worden gebruikt 
door kinderen jonger dan 12 jaar.

Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Enterofytol
Voedingssupplement op basis van bio-geoptimiseerd kurkuma-extract en etherische olie 
van venkel. Enterofytol® is aanbevolen bij darmongemakken met opgeblazen gevoel, 
flatulenties en abdominale druk.

2 x 2  /dag

INGREDIËNTEN per capsule
Emulgator : polysorbaat 80 - bio-geoptimiseerd 
extract van Curcuma longa gestandaardiseerd 
op 42 mg kurkumine - etherische venkelolie 
(Foeniculum vulgare) 25 mg - Voedingszuur : 
citroenzuur - Capsule : gelatine, glycerol, water, 
kleurstoffen : ijzeroxiden, titaniumdioxide.

Verpakking van 60 of 180 capsules

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

VORSICHTSMASSNAHMEN
 ■  Darf nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit eingenommen werden und nicht bei einem Verschluss der  
 Gallenwege. 
 ■  Nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt bei gleichzeitiger Einnahme von Cumarin-Antikoagulanzien oder Heparinen. 
 ■  Die Benutzung bei beharrlichen Durchfall unterbrechen.
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