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UTILITÉ de Nasafytol®

Nasafytol® permet de retrouver un confort de vie optimal. 
Le curcuma aide à maintenir l'efficacité des défenses naturelles. Il aide également à 
maintenir la santé des poumons et des voies respiratoires supérieures. 
La vitamine D soutient les défenses naturelles de l'organisme. 
Nasafytol® ne provoque pas de somnolence. 

CONSEILS D'UTILISATION de Nasafytol®

Adultes et enfants dès 6 ans : 2 capsules chaque matin avec un grand verre 
d’eau.  

PRÉCAUTIONS
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement, ni en cas d’obstruction des 
voies biliaires. Consulter votre médecin ou pharmacien en cas d’usage concomitant 
d’anticoagulants. Suspendre l’utilisation en cas de diarrhée persistante.  

INGRÉDIENTS par capsule :
émulsifiant : polysorbate 80 - gélatine bovine (tunique) - humectant : glycérol - quercétine 
65 mg - extrait bio-optimisé de Curcuma longa standardisé à 42 mg de curcumine - 
cholecalciferol (vitamine D3 2,25 μg - pour 2 capsules par jour : vitamine D3 4,5 μg, soit 90% 
VNR*) - eau - correcteur d'acidité : acide citrique - colorants : dioxyde de titane, complexes 
cuivriques de chlorophylle. 

*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence.
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WAAROM Nasafytol® GEBRUIKEN ?
Nasafytol® helpt het organisme om een optimaal comfort terug te vinden. 
Kurkuma helpt de effectiviteit van de natuurlijke weerstand en de gezondheid van 
de longen en de bovenste luchtwegen te behouden. 
Vitamine D ondersteunt het natuurlijke afweersysteem van het lichaam. 
Nasafytol® brengt geen slaperigheid teweeg. 

GEBRUIKSAANWIJZING van Nasafytol® 

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar : elke ochtend 2 capsules met een 
groot glas water. 

VOORZORGEN
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding, of bij obstructie van de 
galwegen. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van 
anticoagulantia. Het gebruik onderbreken in geval van aanhoudende diarree. 

INGREDIËNTEN per capsule :
Emulgator : polysorbaat 80 - rundergelatine (omhulsel) - bevochtigingsmiddel : glycerol - 
quercetine 65 mg - bio-geoptimiseerd extract van Curcuma longa gestandaardiseerd op 42 mg 
curcumine - cholecalciferol (vitamine D3 2,25 µg - voor 2 capsules per dag : vitamine D3 4,5 µg, 
hetzij 90% van de NRV*) - water - zuurteregelaar : citroenzuur  - kleurstoffen : titaandioxide, 
kopercomplexen van chlorofylen. 

*NRV = Nutrient Reference Values (voedingswaardereferenties).
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