Productfiche

Assimilaid®
ZORG VOOR EEN GEBALANCEERDE SPIJSVERTERING
Assimilaid® is zo ontwikkeld dat het de spijsvertering bevordert met kruiden van
het element aarde die het lichaam helpen om voeding snel en efficiënt te verteren.
In het oude China werd een vergelijkbare formule gebruikt om de spijsvertering in
de maag te stimuleren, het darmkanaal te smeren en aan de spijsvertering verwante
aandoeningen, zoals maagzuur en maagklachten, te verhelpen. Assimilaid® is een
van de vijf formules in Quinary®.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De formule van Assimilaid® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®, ofwel
de overtuiging dat we het lichaam moeten voeden en reinigen met diverse
natuurlijke ingrediënten om een volledige, evenwichtige voeding mogelijk te
maken. Assimilaid® bevat verschillende kruiden om het spijsverteringsstelsel van
het lichaam te ondersteunen, zodat je je zo gebalanceerd en gezond mogelijk voelt.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
ATRACTYLODES-WORTEL
De wortel van deze plant is populair in de traditionele Chinese geneeskunde en
wordt vaak gebruikt voor een gezonde spijsvertering.

PINELLIA-WORTEL
Deze knol, waarvan bekend is dat hij een kalmerende werking op de maag heeft,
wordt vaak gebruikt bij reisziekte.

SINAASAPPELSCHIL
Verse, heerlijk ruikende sinaasappelschillen worden traditioneel gebruikt om
verstopping te verhelpen. Ze bevorderen de afscheiding van maagsappen.

VENKELZAAD
Dit plantenzaad met een zeer antioxiderende werking bevat verschillende
essentiële oliën.

VEELGESTELDE VRAGEN
FORMULE
GEBASEERD OP DE
EXPERTISE VAN
DE EIGENAAR

GECERTIFICEERD
ALS
KOOSJER

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

GECERTIFICEERD
ALS halal

GEMAAKT VAN
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

V: Wat is het spijsverteringsstelsel?
A: Het spijsverteringsstelsel bestaat uit een reeks organen die de mond en het
rectum met elkaar verbinden. Deze organen breken voeding af in nutriënten, die
het lichaam absorbeert en gebruikt voor energie, groei en celherstel.
V: Waar smaakt Assimilaid® naar?
A: Als de capsules worden geopend en gemengd met water, heeft Assimilaid® een
aangename kaneelsmaak.

AANBEVELING
Neem twee capsules tijdens de maaltijd.

VOORDELEN
• bevordert een gezonde spijsvertering
• bevordert regelmaat
• gemaakt van volledig natuurlijke
ingrediënten
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