Stimuleer het
immuunsysteem
Met BIO-knoppenextracten
In de fytotherapie zet men meestal bepaalde delen van kruiden
in zoals de wortel, het blad, de bloem of de vrucht. Maar eigenlijk zit er meer energetische informatie en vooral meer therapeutisch potentieel vervat in de embryonale weefsels van de
plant: de knoppen (gemmo’s) en jonge scheuten, die in de zogenaamde ‘gemmotherapie’ worden ingezet. Zo kan de weerstand
tegen infecties merkbaar verhoogd worden door een optimale
synergie van knoppen en jonge scheuten.

Hondsroos: antiviraal
De jonge scheuten van de hondsroos (Rosa canina) zijn quasi
onmisbaar in een synergie die als doel heeft het afweervermogen te versterken. Door de combinatie van een immunostimulerende en een ontstekingswerende werking behoren ze tot de
eerste middelen waaraan we mogen denken om infecties van
zowel de bovenste als de onderste luchtwegen te voorkomen of
aan te pakken, zeker als het gaat om virale infecties : neusverkoudheden, keelontstekingen, luchtpijpontstekingen, bijholteinfecties en oorontstekingen. De gemmoremedie van de ‘wilde
roos’ is trouwens zeer geschikt voor kinderen.

Rode wijnstok reguleert witte bloedcellen
De knoppen van de rode wijnstok (Vitis vinifera) dragen ook bij
tot een optimaal afweervermogen. Hun aangrijpingspunt ligt
vooral ter hoogte van de belangrijkste cellen van het immuunsysteem, de witte bloedcellen, waarvan ze zowel een tekort of
een teveel kunnen opvangen en waarbij ze de aanmaak van de
doelgerichte antilichamen bevorderen. Verder is ook ontstekingswerende werking van de knoppen van de ‘wilde wingerd’
meer dan welkom, zoals op de gezwollen lymfeklieren die vaak
een infectie voorafgaan of begeleiden.

Zwarte bes vermindert allergie
De knoppen van de zwarte bes (Ribes nigrum) zijn op twee manieren nuttig in de preventie en de aanpak van infecties van de
luchtwegen. In de eerste plaats zullen ze door het stimuleren van
de bijnieren een weerstandsdaling in periodes van stress en overwerk helpen voorkomen. Op de tweede plaats zullen ze – alweer
via de bijnieren – door hun ontstekingswerende en vooral antiallergische werking ook helpen de vervelende klachten, gekoppeld aan infecties te verminderen zoals: gezwollen slijmvliezen,
slikpijn, hoest, niezen, piepende ademhaling en slaapproblemen.

Ruwe berk draineert
Ten slotte ondersteunen ook de knoppen van de ruwe berk (Betula pendula) op hun eigen specifieke manier het immuunsysteem. Ze oefenen namelijk in de eerste plaats een zuiverende of
drainerende werking uit op het organisme, onder meer door de
urineaanmaak te bevorderen, de uitscheiding van urinezuur en
andere stofwisselingsgiften te ondersteunen en de leverontgifting te stimuleren. Hierdoor wordt niet alleen het immuunsysteem substantieel ontlast en kan het dus het beter afrekenen met
infectieverwekkers, er is door de drainerende werking ook een
niet onbelangrijke ontstekingswerende factor.

De kracht van de combinatie
In de gemmotherapie kan de synergie van de jonge scheuten van de
hondsroos met de knoppen van zwarte bes, rode wijnstok en ruwe
berk, een wezenlijke bijdrage vormen in de preventie en aanpak
van infecties. Zeker als gekozen wordt voor een biologische kwaliteit van onmiddellijk na de oogst verwerkte knoppen en jonge
scheuren, en als een maximale extractie van de werkzame ingrediënten gebeurt met biologische alcohol, - glycerine en water.
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Bedrijf

EUROPREPS is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in voedingssupplementen met een jarenlange
ervaring in de sector van natuurproducten.

Werkaanbieding

HANDELSVERTEGENWOORDIGER (M/V) voor regio Oost- en West-Vlaanderen

Beschrijving

Je taak bestaat erin onze producten te promoten op de Belgische markt. Je verzorgt je eigen afspraken
met klanten en potentiële klanten. Je onderhoudt het contact met klanten. Kortom, je bent iemand die
weet wat verkopen is.
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Wij zijn op zoek naar een vertegenwoordiger voor natuur- en dieetwinkels met een commerciële,
positieve ingesteldheid en ervaring in de sector. Iemand die dynamisch en gemotiveerd is. Je werkt
zelfstanding en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit en kan
je tijd zo indelen dat er zoveel mogelijk tijd kan besteed worden aan onze klanten. Introductie van
nieuwe producten en verkoop van bestaande producten zijn je hoofddoel.

Onze aanbieding

Wij hebben voor jou een voltijds contract van onbepaalde duur, een competitief salaris en
een bedrijfswagen.
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Mail naar info@europreps.com
Kelderveld 37
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