
Draagt bij tot:
• het behoud van gezonde gewrichten
• de gezondheid van het maagdarmstelsel
• gezonde luchtwegen en vrij ademhalen

Boswellia 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  BOSWELLIA PLATINUM



Boswellia
PLATINUM

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule: 

 - 500 mg Boswellia  Fytosoom (CASPEROME®), met 165 mg oliehars van wierookboom en 150 mg zonnebloemlecithine 

Gebruik: 
1 capsule per dag met een glas water innemen, bij voorkeur bij het ontbijt. In bijzondere omstandigheden 2 capsules per dag, 
verdeeld over 2 maaltijden. In combinatie met CURCUMA PLATINUM: ’s morgens en ’s avonds een capsule CURCUMA PLATINUM, 
’s middags een capsule BOSWELLIA PLATINUM.

PL 47/455

Boswellia serrata (Wierookhars): 
• Werking:

-  draagt bij tot het behoud van gezonde en soepele gewrichten en tot het behoud van stevige botten
- beschermt en verzacht het darmslijmvlies; ondersteunt de gezondheid van het maagdarmstelsel
- draagt bij tot gezonde luchtwegen, helpt vrijer ademhalen
- ondersteunt de geestelijke functie
- ondersteunt de hartfunctie, draagt bij tot een normale cholesterolspiegel
- draagt bij tot de groei van de spiermassa
- bevordert de menstruatie
- ondersteunt de mannelijke fertiliteit

• Dagdosis: 1 à 2 capsules (165/330 mg gomhars)
• Kwaliteit: 

 -  Fytosoom (Casperome®): de moeilijk opneembare boswelliazuren worden door fosfatidylcholine
    van zonnebloemlecithine op een natuurlijke manier geëmulgeerd, wat niet alleen zorgt voor een
    snellere opname, maar ook voor een veel hogere bloedspiegel (tot 50 maal hoger in vgl met gewone
    boswelliazuren). 
 -  Gestandaardiseerd op 33 % gomhars met natuurlijke verhouding van alle boswelliazuren
 -  Van Casperome® is de werking aangetoond in 7 klinische studies: referenties 1 -7. 

• Wetenschappelijke onderbouwing: 
 -  wat betreft de bijdrage van Casperome® tot soepel bewegen: referenties 1 – 5
 -  wat betreft de bijdrage van Casperome® tot de gezondheid van het maagdarmstelsel: referentie 6
 -  wat betreft de bijdrage van Casperome® tot vrijer ademen: referentie 7
 -  wat betreft de werking van Boswella serrata in zijn geheel: referenties 8-9  
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Hoe Boswellia PLATINUM  combineren voor meer succes?
- ter verzachting van gevoelige soepele spieren en gewrichten, bij overbelastingsverschijnselen door sport: met CURCUMA PLATINUM of met 

CARTILATON of met TRIOMOVE of met MSM PLATINUM
- bij druk op de zenuwen, bij gevoelige zenuwen: met CURCUMA PLATINUM en/of PEA (Palmitoylethanolamide) en/of R-alfaliponzuur en/of 

VITAMINE B COMPLEX PLATINUM
- voor een vlotte darmfunctie, als steun voor de gezondheid van het maagdarmstelsel:  met KYODOPHILUS ONE PER DAY en/of met PSYLLIUM 

PLATINUM
- om het darmslijmvlies te verzachten en te beschermen: met CURCUMA PLATINUM en/of VITAMINE D PLATINUM en/of MARINEPA GOLD en/

of KYODOPHILUS ONE PER DAY
- om vrijer te ademen, ter verzorging van de luchtwegen: met VITAMINE D PLATINUM en/of CURCUMA PLATINUM en/of MAGNESIUM 

PLATINUM en/of MARINEPA GOLD


