Het succes van Planta Pol
In deze tijd zijn we op zoek naar een gezonde levenswijze,
een terugkeer naar de natuur, de zuivere en essentiële waarden.
Ook al zijn we ons nu bewust van de uitzonderlijke krachten van
planten, toch kunnen we niet ontkennen dat het gebruik ervan ook
een beetje een modefenomeen is.
Het succes wordt evenwel verklaard door verschillende factoren.
Dankzij het huidige technische en wetenschappelijke niveau
leren we de actieve bestanddelen van de planten beter kennen en
slagen we erin om vooral doeltreffende formules samen te stellen
met meer actieve bestanddelen.
Planta Pol heeft zich gespecialiseerd in het samenstellen van zeer
actieve formules in vloeibare vorm (unicadoses®) die steeds een
combinatie zijn van planten en nutrïenten (vitamines, mineralen en
aminozuren) waardoor zij zich onderscheiden van andere
samenstellingen. Deze samenstellingen bieden tal van voordelen
o.a. een zeer sterke concentratie, een optimale opname door het
lichaam en een snelle en doeltreffende werking. Dit zijn enkele
redenen van het succes van de Planta Pol-producten.

snelwerkende ampullen

Ons aanbod bestaat uit:
Cartipol plus, Circulapol, Cynarapol plus, Dermapol,
Dormipol, Drainapol, Fatburner forte, Ferropol,
Guarapol plus, Hyperipol, Jelly plus 2000,
Memopol, Uncariapol, Winterpol protect

Deze producten zijn verkrijgbaar in de betere natuurwinkels.
Ze worden exclusief verdeeld in de Benelux en Frankrijk door:
Purasana bvba - Heulestraat 104 - 8560 Gullegem - BELGIË - www.purasana.be

LICHTE BENEN, ONTZWOLLEN VOETEN EN ENKELS

VOOR EEN GEZONDE HUID

ELIMINATIE, NIER EN URINEWEGENFUNCTIE

Voedingssupplement op basis van plantenextracten en nutriënten.
CIRCULAPOL is door zijn sterke en unieke samenstelling het ideaal product voor lichte benen en ontzwollen
enkels en voeten. CIRCULAPOL wordt aanbevolen bij mensen die tijdelijk te kampen hebben met
vermoeide benen (vb bij een staand beroep, bij een eindje wandelen) en/of met koude voeten.
CIRCULAPOL bevat natuurlijke bestanddelen die de benen snel verlichten.

DERMAPOL heeft een unieke samenstelling en een geconcentreerde formule die zorgt voor
een aanvulling van vitamines. Vitamine E, B3 en B5 zijn betrokken bij de gezondheid van de
huid, vitamine E en zink helpen cellen beschermen tegen oxidatieve stress. Zink speelt ook
een rol bij de celdeling. DERMAPOL bevat daarnaast planten als paardenstaart die traditioneel
gebruikt worden voor hun positieve eigenschappen op de huid.

Voedingssupplement op basis van plantenextracten.
Dankzij de unieke samenstelling en geconcentreerde formule, zorgt DRAINAPOL voor een aanvulling
van vitamine C, wat bijdraagt tot een goede energiestofwisseling. Daarnaast bevat DRAINAPOL
planten zoals paardenbloem die een hulp is bij de urinefunctie en zwarte bes die participeert bij de
renale eliminatie.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Rode wijnstok 1500 mg (= droog extract 100 mg), Blauwe bosbes
(concentraat)1200 mg, Muisdoorn 200 mg (= droog extract 25 mg),
Bioflavonoïdes 100 mg, Rutine 60 mg.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
MSM 200 mg, Driekleurig viooltje (droog extract) 50 mg, Grote klit
(droog extract) 50 mg, Guldenroede (droog extract) 50 mg, Artisjok
(droog extract) 50 mg, Paardenbloem (droog extract) 50 mg,
Heermoes (droog extract) 50 mg, Duivenkervel (droog extract) 50
mg, Graswortel (droog extract) 50 mg, Walnoot (droog extract) 50
mg, Vitamine B3 16 mg (100%*), Vitamine E 12 mg (100%*), Zink 2,25
mg (22,5%*), Vitamine B5 6 mg (100%*), Vitamine A 800 µg (100%*).
* = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Zwarte bes 700 mg, Berk (droge plant equivalent) 200 mg, Java thee
(droge plant equivalent) 200 mg, Guldenroede (droge plant equivalent)
200 mg, Vuilboom (droge plant equivalent) 120 mg, Paardenbloem
150 mg, Heermoes 150 mg, Vitamine C 80 mg (100%*), Artisjok (droge
plant equivalent) 30 mg. * = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Gebruik: krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te
vermijden. Neem de inhoud van 1 unicadose per dag met
water of fruitsap, bij vookeur op de nuchtere maag, als
10-daagse kuur.

Gebruik: neem de inhoud van 1 unicadose® per dag met water of
fruitsap, liefst op de nuchtere maag. Krachtig schudden vóór gebruik
om een eventueel bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te
vermijden.

Gebruik: Los de inhoud van één unicadose op in 1,5 L water of fruitsap
om tijdens de dag uit te drinken. Een kuur van 10 dagen wordt
aanbevolen. Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.

plus
SOEPELE GEWRICHTEN, VROEGTIJDIGE SLIJTAGE, STERK BEENDERGESTEL

SPIJSVERTERING, INTESTINAAL COMFORT, VITALITEIT

Voedingssupplement op basis van plantenextracten, vruchten en nutriënten.
CARTIPOL PLUS is door zijn sterke en unieke samenstelling het ideaal product voor de gewrichten.
CARTIPOL PLUS is een buitengewone volledige en doeltreffende formule op basis van vloeibaar
haaienkraakbeen (gemiddeld 50 maal meer geconcentreerd dan 1 capsule) en tal van andere zeer actieve
ingrediënten. CARTIPOL PLUS behoudt de goede conditie en zorgt voor een stevig
kraakbeen en sterk beendergestel. Ook ideaal voor sporters.

Dankzij de unieke samenstelling en geconcentreerde formule is CYNARAPOL PLUS geschikt voor mensen
die ongemakken - veroorzaakt door een slechte spijsvertering - willen verlichten.
Het voedingssupplement CYNARAPOL PLUS bevat een extract van artisjokbladeren¹. Artisjok wordt gebruikt
om de spijsvertering te bevorderen en om bij te dragen aan het intestinale comfort.
Verder bevat de dagelijkse dosering van CYNARAPOL PLUS (2 unicadoses) 100% van de referentie inname
voor vitamine C², deze vitamine helpt om vermoeidheid te verminderen.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Glucosaminesulfaat 500 mg, Zwarte aalbes (geconcentreerd
sap) 500 mg, Chondroïtinesulfaat 300 mg, Duivelsklauw
(vloeibaar extract) 250 mg, Haaienkraakbeen (vloeibaar) 250
mg, Dl Fenilalaline 100 mg, Schietwilg (droog extract) 50 mg.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Samenstelling per 2 unicadoses® van 10 ml:
Zwarte rammenas (concentraat) 1500 mg, Mariadistel (droge
plant equivalent) 200 mg, Artisjok (concentraat) 760 mg, Citroen
(concentraat) 700 mg, Ananas (concentraat) 600 mg, Papaya
(poeder) 360 mg, Vitamine C 80 mg (100%*). * = % van de
Referentie Inname. Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Gebruik: neem de inhoud van 1 unicadose® per dag met water
of fruitsap liefst op de nuchtere maag.
Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel bezinksel,
te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.

Gebruik: Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.
Neem 2 x per dag, ‘s morgens en ‘s avonds, de inhoud van
1 unicadose in een glas water als 10-daagse kuur.

METABOLISME, ENERGIE, VETTEN
Voedingssupplement met plantenextracten en voedingsstoffen. Dankzij de samenstelling en
geconcentreerde formule is DORMIPOL geschikt voor mensen die problemen hebben met het slapen.
Het voedingssupplement DORMIPOL bevat melisse en meidoorn, planten die traditioneel gebruikt
worden voor een ontspannend gevoel en om de slaap te bevorderen.
Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Oranjebloesem 500 mg (=droog extract 50 mg), Melisse (vloeibaar
extract) 300 mg, Passiebloem 250 mg (=droog extract 50 mg), Linde
250 mg (=droog extract 50 mg), Haver 100 mg (=droog extract 20
mg), Papaver (vloeibaar extract) 100 mg, Meidoorn 100 mg (=droog
extract 20 mg), Vitamine C 80 mg (100%*), Inositol 25 mg (100%*),
Vitamine E 12 mg (100%*), Vitamine B5 6 mg (100%*), Mangaan 3 mg
(150%*), Vitamine B6 1,4 mg (100%*), Vitamine B2 1,4 mg (100%*),
Vitamine B1 1,1 mg (100%*), Vitamine A 800 µg (100%*), Foliumzuur
200 µg (100%*), Biotine 50 µg (100%*), Vitamine B12 2,5 µg (100%*). *
= % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.
Gebruik: neem de inhoud van 1 unicadose met water of fruitsap
30 minuten vóór het slapen gaan. Indien nodig mag één bijkomende
unicadose gemengd worden met 1 liter water en tijdens de dag
uitgedronken worden. Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.
Bij tekenen van onrust of nervositeit de inname van het product stoppen.

Voedingssupplement met vitamines en kruidenextracten.
Dankzij de unieke samenstelling en geconcentreerde formule is Fatburner FORTE het perfecte
supplement met vitaminen C, B1, B3 en B6. Deze vitaminen dragen bij tot een normaal energiemetabolisme. Daarnaast bevat Fatburner Forte plantenextracten zoals guarana, van oudsher bekend om
zijn werking op de vetstofwisseling, en groene thee die een werking op de vetverbranding heeft.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Zwarte aalbes 500 mg, Groene koffie (equivalent droge plant) 500
mg, L-carnitine tartraat 250 mg, Guarana (equivalent droge plant)
200 mg, Bittere sinaasappel 50 mg, Pu-erh thee 150 mg, Guttegom
(Garcinia cambogia) 100 mg, Groene thee 50 mg, Vitamine C 80 mg
(100%*), Vitamine B3 16 mg (100%*), Vitamine B1 1,1 mg (100%*),
Vitamine B6 1,4 mg (100%*). * = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.
Gebruik: Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel bezinksel,
te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden. Neem de inhoud
van 1 unicadose per dag met water, fruitsap of puur. Kan ook gemengd
worden in een fles water die je tijdens de dag uitdrinkt. Een kuur van
4 dozen 2 keer per jaar is aangewezen. Niet innemen na 17 uur en niet
gebruiken tijdens de zwangerschap. Bij tekenen van onrust of
nervositeit de inname van het product stoppen.

2000
ENERGIE, VITALITEIT, RODE BLOEDCELLEN

ZUIVERE KONINGINNENBRIJ 2000 MG

IMMUNITEIT, WEERSTAND, BESCHERMING

Voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamines, mineralen en aminozuren.
¹Guarapol Plus bevat vitamine B1, B2, B12 en mangaan die het energieleverend metabolisme
ondersteunen. Guarapol Plus is een hulp bij zwakte, tijdelijke vermoeidheid en tijdelijke stress,
dankzij ingrediënten als vitamine B2, B6 en B12 die bijdragen aan het verminderen van vermoeidheid
en moeheid, mangaan draagt bij aan het normale functioneren van het zenuwstelsel. Vit B6 en B12
dragen bij tot de formatie van rode bloedcellen, onder andere betrokken bij het zuurstoftransport in
het lichaam.

Voedingssupplement op basis van koninginnenbrij.
JELLY PLUS 2000 is door zijn hoog gehalte aan verse koniginnenbrij een ideaal voedingssupplement
met een uitzonderlijke voedingswaarde.

Voedingssupplement op basis van vitaminen, mineralen en kruidenextracten.
UNCARIAPOL heeft een unieke samenstelling en geconcentreerde formule wat zorgt voor een
aanvulling van vitamine C en mineralen. ¹ Vitamine C, zink en selenium dragen bij aan de goede
werking van het immuunsysteem, bovendien helpt vitamine C vermoeidheid te verminderen.
CatsClaw wordt traditioneel gebruikt als ondersteuning van het immuunsysteem van het lichaam.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Guarana 625 mg (= droog extract 125 mg), Echte ginseng 500 mg (= droog
extract 100 mg), Siberische ginseng 250 mg (= droog extract 50 mg),
L-isoleucine 60 mg, L-leucine 50 mg, L-aspartaatzuur 50 mg, Zinkgluconaat 16,79 mg = zink 2,25 mg (22,5%*), Vitamine B6 1,4 mg (100%*),
Vitamine B2 (riboflavine) 1,4 mg (100%*), Vitamine B1 (thiamine) 1,1 mg
(100%*), Mangaangluconaat 10 mg = mangaan 1,187 mg (59,35%*),
Vitamine B12 2,5 µg (100%*). * = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.
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Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Catsclaw (droge plant equivalent) 1500 mg, Shiitake (droge plant
equivalent) 500 mg, Vitamine C 80 mg (100%*), Zink 2,25 mg (22,5%*),
Mangaan 1 mg (50%*), Selenium 50 µg (90,9%*).
* = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
koninginnenbrij 2000 mg.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Gebruik: neem de inhoud van 1 unicadose per dag op de nuchtere
maag of tijdens de dag wanneer nodig. Niet innemen binnen de
4 uren voor het slapengaan.

Gebruik: krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.
Neem de inhoud van 1 unicadose per dag met water of fruitsap,
liefst op de nuchtere maag als 10-daagse kuur.

MET IJZER, HERNIEUWDE ENERGIE EN VITALITEIT

LEVENSVREUGDE, ZONNIGE GEDACHTEN, VITALITEIT

STUDEREN, CONCENTREREN, GEHEUGEN, VERMOEIDHEID

IMMUNITEIT, VITALITEIT

Voedingssupplement op basis van vitamines, mineralen, plantenextracten en koninginnenbrij.
FERROPOL heeft een unieke samenstelling en een geconcentreerde formule die zorgt voor een
aanvulling van ijzer. De samenstelling van FERROPOL werd onderzocht om de absorptie van ijzer
door het lichaam te optimaliseren. De formule werd aangevuld met vitamine C die de opneembaarheid van ijzer vergroot en met koper, een voedingsstof die ijzer naar de weefsels toe transporteert.
FERROPOL is niet alleen rijk aan ijzer maar ook aan foliumzuur en vitamine B12 en is daarom
bijzonder geschikt bij tijdelijke vermoeidheid of om het vermoeidheidsgevoel te weren. Vitamine C,
ijzer en foliumzuur zijn ook gekend voor hun ondersteunende werking op het immuunsysteem.

Voedingssupplement op basis van plantenextracten.
HYPERIPOL heeft een unieke samenstelling en geconcentreerde formule wat het uiterst
geschikt maakt voor mensen die op zoek zijn naar meer vitaliteit. HYPERIPOL bevat
planten als ¹valeriaan, sint-janskruid en melisse die van oudsher gekend zijn vanwege hun
rol als ondersteuning van het emotionele evenwicht en om het vermoeidheidsgevoel te
verminderen.

Voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamines, mineralen en aminozuren.
MEMOPOL plus bevat ¹vit C, thiamine, folaat, biotine en vit B5 en B12, die bijdragen tot de normale
werking van psychologische functies zoals studeren en het geheugen. Dit omvat ook intellectuele
prestaties zoals het zich kunnen concentreren en vlot redeneren met de nodige dosis stressbestendigheid. MEMOPOL plus bevat daarnaast ook ²vit B5, B6, C en folaat, die een ondersteuning zijn voor
het verminderen van vermoeidheid en moeheid..

Voedingssupplement met vitaminen, mineralen en plantenextracten.
WINTERPOL PROTECT heeft een unieke samenstelling en een geconcentreerde formule die zorgt
voor een aanvulling van vitamine C, foliumzuur, zink, koper en micronutriënten die bijdragen aan de
goede werking van het immuunsysteem. Wat meer is, vitamine C en foliumzuur helpen bij het
verminderen van vermoeidheid. Aangeraden wordt om WINTERPOL PROTECT te gebruiken tijdens de
maanden die eindigen op “BER" want het lichaam krijgt zo een extra steun tegen wintermoeheid.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Blauwe bes (concentraat) 500 mg, Cassisbes (concentraat) 500 mg,
Koninginnenbrij 100 mg, N-acetyl carnitine 100 mg, Vitamine C 80 mg
(100%*), L-Glutamine 50 mg, L- Taurine 50 mg, Vitamine E 12 mg
(100%*), Vitamine B5 6 mg (100%*), Sojalecithine (>20%
fosfatidylserine) 5 mg, Vitamine B6 1,4 mg (100 %*), Vitamine B2 1,4
mg (100%*), Vitamine B1 1,1 mg (100%*), Foliumzuur 200 µg (100%*),
Biotine 50 µg (100 %*), Vitamine D3 5 µg (100%*), Vitamine B12 2,5 µg
(100%*). * = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Echinacea (droge plant equivalent) 500 mg, Echte ginseng (droge
plant equivalent) 500 mg, Russische ginseng (droge plant
equivalent) 500 mg, Shiitake (droge plant equivalent) 150 mg,
Eucalyptus 150 mg, Tijm 150 mg, Propolis 100 mg, Vitamine C 80 mg
(100%*), Foliumzuur 200 µg (100%*), Zink 1,5 mg (15%*), Koper
0,15 mg (15%*). * = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Spinazie (vloeibaar extract) 200 mg, Koninginnenbrij 150 mg,
Vitamine C 80 mg (100%*), Zwarte bes (geconcentreerd sap) 60
mg, Rode biet (geconcentreerd sap) 60 mg, Ijzer 7 mg (50%*),
Koper 0,67 mg (66,7%*), Foliumzuur 200 µg (100%*), Vitamine
B12 2,5 µg (100%*). * = % van de Referentie Inname.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Samenstelling per unicadose® van 10 ml:
Sint-janskruid (droe plant equivalent) 1150 mg (Hypericine
0,3%), Valeriaan (droge plant equivalent) 750 mg,
Passiebloem 100 mg, Melisse 100 mg, Siberische ginseng
(droge plant equivalent) 100 mg, Ginkgo biloba (droge plant
equivalent) 100 mg, Haver (droge plant equivalent) 50 mg.
Inhoud: doos met 20 unicadoses® van 10 ml.

Gebruik: Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.
Neem de inhoud van 1 unicadose per dag met water of
fruitsap, bij vookeur op de nuchtere maag, als 10-daagse kuur.

Gebruik: Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel bezinksel,
te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden. Neem de inhoud
van 1 unicadose per dag met water of fruitsap, bij voorkeur op de
nuchtere maag, als 10-daagse kuur.

Gebruik: neem de inhoud van 1 unicadose per dag met water of
fruitsap, liefst op de nuchtere maag. Krachtig schudden vóór
gebruik om een eventueel bezinksel, te wijten aan de natuurlijke
extracten, te vermijden. Voor studenten 1 ampul per dag 1 maand
voor en tijdens de examens.

Gebruik: Krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.
Neem de inhoud van 1 unicadose per dag met water of fruitsap,
bij voorkeur op de nuchtere maag, als 10-daagse kuur.

Gebruik: krachtig schudden vóór gebruik om een eventueel
bezinksel, te wijten aan de natuurlijke extracten, te vermijden.
Neem de inhoud van 1 unicadose per dag met water of fruitsap,
bij voorkeur op de nuchtere maag, als 10-daagse kuur.

Lichaam en geest in een beter conditie
voor het hele gezin!

