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@^_m ^_ sm[[k v[n ^_ n[tuur

W[[rom:
Vandaag worden traditionele,
alternatieve of natuurlijke
geneeskunden meer en meer gebruikt
om de kleine dagelijkse
gezondheidskwalen te verzorgen.
Met de vaststelling dat een steeds
groter deel van de bevolking voor
zowel preventieve als curatieve
verzorgingsmiddelen liefst
natuurlijke alternatieven proberen te
vinden was het onze wens om hierop
een coherent antwoord te kunnen
geven.

Onz_ [[np[k: Phytoth_r[pi_.
Het woord stamt uit het oud-grieks:
- Phytos: planten
- Therapeo: verzorgen

« Verzorgen aan de hand van planten. »
Phytotherapie wordt steeds meer beschouwd als een alternatief aan de westerse
geneeskunde en wordt in bepaalde culturen reeds honderden of zelfs duizenden jaren
succesvol gebruikt.
De gebruikte planten in onze samenstellingen genieten van een unanieme en
universele herkenning wat betreft hun weldoende effecten op de gezondheid.
Met onze reeds generaties-lange ervaring in het gebruik van natuurlijke extracten
hebben wij een evenwichtig eindproduct samengesteld waarbij elk ingrediënt met
grote zorg gekozen is. Het eindresultaat werd specifiek samengesteld om een
verfrissend en weldoend effect op te wekken.

Ons voorst_l: Phyto\ons:
Om ze samen te stellen maken wij gebruik van:
1) Ruwe rietsuiker van Biologische afkomst
2) Glutenvrije tarwestroop van Biologische afkomst
3) Honing van Biologische afkomst (min. 10%)
4) Natuurlijk extracten van plantaardige afkomst
Het geheel wordt in koperen ketels voorbereid en opgewarmt waarna de
natuurlijk extracten worden toegoegd. Dit gebeurt van zodra het kooksel genoeg
afgekoeld is om de natuurlijke extracten zo intact mogelijk te behouden.

Het mengsel wordt dan door een koperen wals gehaald waar de pastilles tot
hun definitieve vorm gedrukt zullen worden.

N[tuurlijk_ _xtr[]t_n, ho_ wor^_n z_ g_m[[kt? :
Watderdamp en aromatsiche planten vermengen zich tot een combinatie van
damp en essentiële olie. Dit mengsel wordt dan via een distilleerkolom terug
afgekoeld tot een vloeibare substantie om uiteindelijk gescheiden te worden in
floraal water enerszijds en essentiële olie anderszijds. Wij gebruiken
uiteindelijke de essentiële olie in onze samenstellingen.

De gebruikte aroma’s of extracten zijn steeds van natuurlijke-en plantaardige
afkomst en bevatten GEEN synthetisch samengestelde smaakstoffen. Wij
passen een zeer strenge kwaliteitscontrole toe met een volledig tracabilteitscontrole voor elk gebruikt ingrediënt.

F__^\[]k t_st-f[s_:
We hebben een uitgebreide testfase gehouden bij zowel consumenten als
professionelen in de zorgsector (dokters, verplegers en apothekers) en hun
feedbacks in beschouwing genomen bij de samenstelling van het volledig
project. We hebben de meest voorkomende feedbacks samengevat:
1)

Gelijkaardige producten zijn vaak veel te sterk in smaak en zeer duur.
We hebben dus een product samengesteld dat evenwichtig is zonder een
overderven verzadigde smaak. We hebben kunnen merken dat het
consumptiegehalte hoger is dan gelijkaardige producten. We hebben een
lagere verkoopprijs toegepast om Phytobons bereikbaarderte maken voor
de consument.

2) Dergellijke producten worden vooral door vrouwen gebruikt.
We hebben een kleine, stevige packaging gekozen dat gemakkelijk
opgeborgen kan worden en dat simpel te openen en te sluiten is. De potjes
zijn tevens herbruikbaar. Een apotheekster heeft ons vermeld dat de potjes,
na afwassen perfect zouden kunnen dienen om huisgemaakte
verzorgingsmiddelen in op te bergen.
3) Er bestaan vrijweel geen Bio-alternatieven.
Het volledig Phytobons gamma is Bio-vergund, erkend in België en in
Frankrijk.
4) Consumenten zijn vaak goed geïnformeerd op het gebied van de weldoende
effecten van de gebruikte planten.
Om deze reden hebben we gekozen naar een etiket dat enkel de essentiële
informatie bevat. Te veel informatie doodt informatie.

H_t g[mm[:
Honing-Tijm.
1) Samenstelling:
-

Ruwe rietsuiker van biologische afkomst
Glutenvrije tarwestroop van biologische afkomst
Honing van biologische afkomst (min. 10%)
Natuurlijk Tijm-extract van 100% plantaardige afkomst

2) Werking:
-

Honing: heeft een verzachtende en weldadige werking op de keel, helpt de natuurlijke
weerstand te versterken en heeft een positiev invloed op de energie.

-

Tijm: te gebruiken om vrijer te ademen, in geval van een schorre keel of kortdurende
heesheid. Tijm heeft ook positieve effecten op de nachtrust en heeft een verzeachtende
werking in geval van hooikoorts of asthma.

3) Voedingswaarden per 100g:
-

Energie: 369kcal/1543 kJ
Eiwitten: 0,0g
Koolhydraten: 98,2g waarvan
Suikers: 98,2g
Vetten: 0,3g (essentieële olie) waarvan
Verzadigd: 0,0g
Voedingsvezels: 0,0g
Natrium: 0,0g

4) Verpakking
- Gesloten doosjes van 100g
- 1 Omdoos = 12 potjes

5) Bijkomende informatie:
-

THT: 18 maanden
Bevat geen allergenen
Bio-gecertificeerd
AB (Frankrijk) gecertificeerd
In België vervaardigd
Max 8 pastilles per dag
Geen nevenwerkingen
Droog te bewaren bij kamertemperatuur
EAN: 5425032132010

Eucalyptus-Menthol
1) Samenstelling:
-

Ruwe rietsuiker van biologische afkomst
Glutenvrije tarwestroop van biologische afkomst
Natuurlijk Menthol-extract van 100% plantaardige afkomst
Natuurlijke Eucalyptus aroma van plantaardige afkomst (68,40% concentratiegehalte)

2) Werking:
-

Munt: helpt de spijsvertering-en darmwerking, heeft een verzachtende invloed op de
luchtwegen, is weldadig, verfissend en verzachtend op de keel

-

Eucalyptus: verzachtende werking op de keel-en luchtwegen, te gebruiken voor een
frisse adem, om vrijer te ademen, om de neus vrij te maken en in geval van een schorre
keel.

3) Voedingswaarden per 100g:
-

Energie: 389kcal/1628 kJ
Eiwitten: 0,0g
Koolhydraten: 96,3g waarvan
Suikers: 96,3g
Vetten: 0,36g (essentiële olie) waarvan
Verzadigd: 0,0g
Voedingsvezels: 0,0g
Natrium: 0,0g

4) Verpakking
- Gesloten doosjes van 100g
- 1 Omdoos = 12 potjes

5) Bijkomende informatie:
-

THT: 18 maanden
Bevat geen allergenen
Bio-gecertificeerd
AB (Frankrijk) gecertificeerd
In België vervaardigd
Max 8 pastilles per dag
Geen nevenwerkingen
Droog te bewaren bij kamertemperatuur
EAN: 5425032132027

Honing-Eucalyptus
1) Samenstelling:
-

Ruwe rietsuiker van biologische afkomst
Glutenvrije tarwestroop van biologische afkomst
Honing van biologische afkomst (min. 10%)
Natuurlijk Eucalyptus-extract van plantaardige afkomst (concentratie 68,40%)

2) Werking:
-

Honing: heeft een verzachtende en weldadige werking op de keel, helpt de natuurlijke
weerstand te versterken en heeft een positiev invloed op de energie.

-

Eucalyptus: verzachtende werking op de keel-en luchtwegen, te gebruiken voor een
frisse adem, om vrijer te ademen, om de neus vrij te maken en in geval van een schorre
keel.

3) Voedingswaarden per 100g:
-

Energie: 369kcal/1543 kJ
Eiwitten: 0,0g
Koolhydraten: 98,2g waarvan
Suikers: 98,2g
Vetten: 0,3g (essentieële olie) waarvan
Verzadigd: 0,0g
Voedingsvezels: 0,0g
Natrium: 0,0g

4) Verpakking
- Gesloten doosjes van 100g
- 1 Omdoos = 12 potjes

5) Bijkomende informatie:
-

THT: 18 maanden
Bevat geen allergenen
Bio-gecertificeerd
AB (Frankrijk) gecertificeerd
In België vervaardigd
Max 8 pastilles per dag
Geen nevenwerkingen
Droog te bewaren bij kamertemperatuur
EAN: 5425032132034

V__lg_st_l^_ vr[g_n:
1) Bevatten onze extracten of aroma’s smaken van artificiële samenstelling?
Neen, onze aroma’s of extracten worden steeds gemaakt vanaf de natuurlijke
en authentiek kruiden-of planten.

2) Bevatten onze extracten of aroma’s nog steeds actieve bestanddelen?
Ja. Aangezien ze gemaakt worden vanaf de echte en authentieke kruiden of
planten zijn er nog steeds actieve bestanddelen aanwezig. We blijven echter
binnen de voedingsnormen en dus onder een bij de wet bepaalde
concentraiegehalte om niet als geneesmiddel of voedingssupplement
beschouwd te worden.

3) Kunnen Phytobons als geneesmiddelen beschouwd worden als
geneesmiddelen?
Neen. Ze worden als dergelijke niet beschouwd als geneesmiddelen. Dit is
bevestigd door het Belgisch Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten.

4) Phytobons verpakkingen bevatten een aantal beweringen. Zijn deze
juridisch correct?
Ja. Het BFAGG heeft een zeer nauwkeurige lijst opgemaakt van de beweringen
die gebruikt mogen worden. Phytobons zijn 100% conform deze lijst.

5) Maar zijn ze correct naar de consument toe?
Daar hebben wij geen enkel twijfel over. De natuurlijke eigenschappen van
bijv. Honing, Tijm, Eucalyptus, enz zijn reeds lang bewezen. De laatste
decennia zijn er meer en meer wetenschappelijke studies over kruidenleer
gepubliceert. Wij hebben veel van deze studies doorgenomen en verzameld.
We hebben dus weinig twijfel over hun correctheid.

