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Planten om de winter  
goed door te komen ! 

Pelargonium +
 Echinacea



Pelargonium Echinacea

Meer over
weten…

Pelargonium werd in 1897 ontdekt  
door de Engelsman C-H Stevens  
die voor zijn longaandoening  
naar de zon van Zuid-Afrika was gereisd.

Daar ontmoette hij een tovenaar die  
hem behandelde met een afkooksel  

van de wortel van pelargonium.  
Overtuigd van de doeltreffendheid van  

deze plant bracht hij hem mee naar Europa.

Sindsdien is pelargonium een erkende  
en goed gedocumenteerde plant.

Echinacea is een plant die afkomstig  
   is uit Noord-Amerika. 

  De Cheyennes en Sioux indianen  
gebruikten deze plant om  
luchtwegenaandoeningen,  
tandpijn en slangen-beten te bestrijden.

Vanaf de jaren 30 werd deze plant  
populair in Europa.

…
nog meer !

Pelargonium (Pelargonium  
sidoides) behoort tot de  
traditionele flora van Afrika. 

Het is de hele winter lang een 
kostbare plant, omdat hij  
de luchtwegen kalmeert  
en vrijmaakt.

Echinacea bevordert  
de goede werking van 
het immuunsysteem.

Daarom wordt hij  
aanbevolen als  
een doeltreffend middel  
tegen verkoudheden.

Echinacea vormt een echt  
natuurlijk schild. Vanaf de eerste tekenen is echinacea het 
ideale kruid om de afweer van het organisme te versterken.



Winter
        tabs

Winter
    syrup

Winter syrup  
is speciaal geformuleerd  
voor kinderen vanaf 3 jaar.

Hij verzacht en kalmeert  
de luchtwegen van uw kinderen.

Zij zullen zijn natuurlijke  
en frisse citroensmaak op prijs stellen. 

Vanaf de eerste tekenen 

van verkoudheid : 

KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR : 

2 tabletten   
zuig of knabbel, per dag. 

KINDEREN VANAF 12 JAAR : 

3 tabletten   
zuig of knabbel, per dag.

Winter tabs kauw- of zuigtabletten  
zijn speciaal geformuleerd voor kinderen vanaf 4 jaar  

om de luchtwegen te kalmeren. 

Uw kinderen zullen de natuurlijke  
frambozensmaak op prijs stellen.

Vanaf de eerste tekenen  

van verkoudheid : 

KINDEREN VANAF 3 JAAR :  

5 ml siroop  
3 x per dag 

Gebruik
Zuigen of
knabbelen ?

Ook in combinatie ! (vanaf 4 jaar) 

Voor nog meer gebruikscomfort kunnen Winter  tabs en Winter syrup  worden gecombineerd !
Kinderen van 4 tot 12 jaar : 5 ml siroop ‘s ochtends en 1 tablet overdag
Kinderen vanaf 12 jaar : 5 ml siroop ‘s ochtends en ‘s avonds en 1 tablet overdag
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ZONDER SUIKER

ZONDER SUIKER
ZONDER ALCOHOL



Ontdek
ons volledig gamma op

www.drernst.be !

Vraag advies aan uw apotheker. 

Een oplossing op basis  
van echinacea en pelargonium  

bestaat ook voor volwassenen ! 
Winter tabs is de ideale oplossing  

vanaf de eerste tekenen van verkoudheid.
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