A.Vogels Bewaaroverzicht

0900 - 246 46 46
info@avogel.nl

Het hele assortiment op een rij
Gezondheidsproducten
Aciforce probioticum

Helpt de darmflora op te bouwen en te versterken

Allisan dragees

Voor bloeddruk en cholesterolspiegel

Boldocynara tabletten

Goed voor galfunctie en lever

Cranberry monarda tabletten

Verhoogt weerstand in blaas

Crataegus complex druppels

Ondersteunt het hart

Crème Calendula

Bij (zonne)brandplekjes en schrale huid

Crème Symphytum

Droge huid

Crème Symvita

Anti-rimpel

Dormeasan Nachtrust Extra Sterk tabletten

Extra krachtige slaapformule

Echinaforce Hot Drink

Voor extra weerstand

Echinaforce lippenbalsem

Ter bescherming van de lippen en bij lipblaasjes

Echinaforce Vitaal tabletten

Weerstand en vitaliteit

Edisan druppels

Voor de maag

Extra Energie met Q10 tabletten

Extra energie

Famosan Overgang Totaal tabletten

Totaaloplossing bij opvliegers én lichamelijke overgangsverschijnselen
als droge huid, ogen, mond en vagina

Famosan Overgang Balans tabletten

Bij emotionele overgangsverschijnselen als neerslachtige gevoelens,
een rusteloos gevoel, een goede nachtrust en een goed geheugen

Famosan Salvia (extra sterk) tabletten

Bij opvliegers en nachtelijk transpireren

Geriaforce tabletten

Verbetert het geheugen

Glucosamine + Alchemilla tabletten

Voor smering gewrichten en aanmaak kraakbeen

Hyperiforce forte tabletten

Bij neerslachtig gevoel

Johannesolie

Ruwe en schrale huid

Keelspray

Verzacht de keel

Kelpasan tabletten

Stimuleert de schildklier en ondersteunt de stofwisseling

Linoforce

Helpt de ontlasting zachter te maken

Passiflora Rustgevend Extra Sterk tabletten

Bij innerlijke onrust en stresssituaties

Plantago oordruppels

Verzorgt de oren

Santasapinasiroop

Kriebel in de keel

Spilanthes druppels

Versterkt de gevoelige huid van de voeten (na het zwemmen)

Symphosan druppels

Ter verzorging van zwaarbelaste spieren en pezen

Tormentavena tabletten

Helpt de ontlasting dikker te maken

Urticalcin tabletten

Bevordert de kalkopname

Medische hulpmiddelen**
Cinuforce neusspray + menthol

Bij neusverkoudheid en verstopte neus

Oogdruppels

Bij droge, branderige en vermoeide ogen

Heeft u vragen over één van de A.Vogel producten?
Of heeft u een specifieke gezondheidsvraag? Bel of
mail de A.Vogel Gezondheidslijn voor een persoonlijk
advies: 0900 - 246 46 46 (10 cpm) of info@avogel.nl

A.Vogels Bewaaroverzicht
Traditioneel kruidengeneesmiddelen/geneesmiddelen*
Aesculaforce tabletten

Bij spataderen, zware benen en rusteloze benen

Atrosan Spier- en Gewrichtsgel

Bij spierpijn, stijve spieren en gewrichten en pijn door kneuzingen

Atrosan tabletten

Bij milde gewrichtspijn

Crème Bioforce

Bij huidirritatie

Drosinulasiroop

Bij vastzittende hoest

Hamameliszalf

Bij aambeien

ProstaforceMed capsules

Bij plasproblemen als gevolg van goedaardige prostaatvergroting

Homeopathische geneesmiddelen***
Aesculaforce druppels

Bij spataderen en aambeien

Alchemilla complex druppels

Bij gewrichtspijn

Arnica D6 druppels

Pijn door kneuzingen, blauwe plekken of verrekking

Avena sativa druppels

Bij nervositeit en slapeloosheid

Belladonna D4 druppels

Bij koorts, hoofdpijn en misselijkheid

Cinnabaris D3 druppels

Bij en ter voorkoming van bijholteontsteking

Cinuforce neusspray/tabletten

Bij neusverkoudheid en bijholteontsteking

Crème Arnicaforce

Bij kneuzingen en spierpijn

Crème Echinaforce

Bij wondjes, huidinfecties en koortslip

Daslookdruppels

Bij winderigheid en ter verbetering van de spijsvertering

Dormeasan druppels

Bij slapeloosheid

Drosera complex druppels

Bij hoest

Echinaforce druppels

Bij onvoldoende weerstand, griep en verkoudheid

Famosan druppels en tabletten

Bij algemene overgangsklachten

Gastronol tabletten

Bij incidentele maagpijn en een opgeblazen gevoel

Geriaforce druppels

Bij concentratieproblemen en hoofdpijn

Guajacum D4 druppels

Bij keelpijn en gewrichtspijn

Hepar sulfuris D4 druppels

Bij kleine zweertjes, puistjes en huidinfecties

Hyperisan druppels

Bij spataderen, aambeien, winterhanden en -voeten

Menstruasan tabletten

Vermindert menstruatiepijn en ondersteunt een regelmatige cyclus

Nux vomica D4 druppels

Bij overspannenheid (door stress) en misselijkheid

Passiflora complex druppels

Bij nervositeit en zenuwachtigheid

Pollinosan druppels, tabletten en neusspray

Bij hooikoorts en allergie voor huisstof

Salvia Ø

Bij tandvlees- en mondslijmvliesontsteking en bij overmatig zweten

Silicea D6/D12 druppels

Bij broze nagels en ter voorkoming van huidinfecties

Solidago complex druppels

Voor een goede vochthuishouding

Thuja D6 druppels

Bij wratten

Thuja Ø

Bij wratten (uitwendig gebruik)

Valeriaan Ø

Bij nervositeit en slapeloosheid

Viola tricolor Ø

Bij acne (jeugdpuistjes)

Viscum album Ø

Helpt de normale bloeddruk te handhaven

*	Lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing van traditionele
kruidengeneesmiddelen is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.
** Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
*** Lees voor gebruik de bijsluiter.

