Het ene saffraanextract
is het andere niet...
Zuivere saffraan bestaat uit de stampers van de saffraankrokus (Crocus sativus). Wist u dat voor 1 kg
saffraan 150.000 tot 220.000 bloemen nodig zijn?
Daarom is saffraan zeer kostbaar.

Ervaar meer
positieve emoties°
1 capsule per dag gedurende minstens 4 tot 6 weken. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling of gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken
tijdens de zwangerschap. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar.

Het saffraanextract gebruikt in
safframed is zeer zuiver!
De bloemen worden ’s morgens geplukt en de stampers worden manueel verwijderd. De rode stampers
worden daarna zorgvuldig gedroogd.

Dit product is verkrijgbaar
bij uw apotheek.

Breekpunt bereikt?

Van de gedroogde stampers wordt het saffraanextract gemaakt, een natuurlijk extract dat altijd evenveel crocine zal bevatten.
De actieve stoffen, crocine en safranal, zijn temperatuurgevoelig en zullen in warme gerechten met
saffraan niet stabiel blijven. Dit is wel het geval in
het zorgvuldig geproduceerde saffraanextract.

SaffraMed

Inhoud: 30 of 60 vegetarische capsules
Actieve ingrediënten per vegetarische capsule: Kurkuma fytosoom 160 mg gestandaardiseerd op 32 mg curcuminoïden,
Inositol 75 mg, Saffraankrokus (Crocus sativus L.) stempelextract 30 mg gestandaardiseerd op >3% crocine, Vitamine B6
(pyridoxal-5-fosfaat) 3 mg (214%*), Zink (zinkmono-L-methioninesulfaat) 2 mg (20%*), Foliumzuur (calciumzout van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur) 100 mcg (50%*), Vitamine B12 (methylcobalamine) 75 mcg (3000%*), Vitamine D3 (cholecalciferol)
12 mcg (240%*). *RI: Referentie-Inname
Allergeen: soja
°Saffraan ondersteunt een goede gemoedstoestand en helpt
om een positieve instelling te behouden.
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Tips

SaffraMed

Dé formule om gelukkig te worden bestaat niet.
Met een beetje oefening kunt u een goed gevoel
langer vasthouden, u beter in uw vel voelen.

Dit natuurproduct bevat o.a. een saffraan
extract én een kurkumapreparaat, beiden van
de hoogst mogelijke kwaliteit.

Maak elke dag een beetje tijd voor jezelf
om even te genieten. Dit kan door een
rustige wandeling in de frisse buitenlucht, een boek te lezen, gezond te koken, jezelf een complimentje te geven, ….

Saffraan draagt bij tot een positieve gemoedstoestand en een goed mentaal evenwicht.

Zoek steun bij anderen, een goed gesprek en luisterend oor verminderen de
spanning. Probeer contact te maken met
mensen die een vergelijkbaar leven hebben zodat u minder alleen staat met alles.

Vitaminen B6, B12 en folaat ondersteunen een
normale psychologische functie en vitaminen B6
en B12 zijn goed voor het zenuwstelsel.

Wat maakt
SaffraMed zo
uitmuntend?

SaffraMed

Durf “neen” zeggen, neem niet te veel
hooi op uw vork. Kies uw eigen grenzen,
zodat u weer dingen in volle vrijheid
kunt doen.

Het saffraanextract is een zuiver extract
van saffraanstampers, en uniek gestandaardiseerd op >3% crocine voor een betrouwbaar fysiologisch effect.

Folium
zuur

Kurkuma
(kurkuma in
fytosoomvorm)
Saffraan
(hoog gestandaardiseerd
saffraanextract)

Actieve vitaminen
(foliumzuur, vitaminen
B6, B12 en D),
zink en myo-inositol

Rechtstreeks actieve vormen van de vitaminen B6, B12 en foliumzuur.
Maximale opneembaarheid van curcumine door kurkuma in fytosoomvorm waardoor het 29 maal betere opneembaar is
dan niet-gebonden curcumine.
Cholecalciferol (vitamine D3) is de meest
fysiologisch actieve vorm van vitamine D.

