
VERPAKKING: 60 zakjes van 2.5 gram/doos

GEBRUIK: 4 x 1 zakje/dag, mengen in een glas vloeistof of onder de voedingmengen in een glas vloeistof of onder de voeding

Pediaperm
Helpt de spijsvertering1 en het behoud 
van normale (darm)slijmvliezen2 te 
ondersteunen.

Info voor medische professionals

Contact & info: www.nutriphyt.com

Kurkuma bevordert de normale spijsvertering;

Vitamine A is goed voor het behoud van normale slijmvliezen zoals in de darm, longen, neus, ogen en het 
vrouwelijk voorplantingssysteem;

Pediaperm bevat naast kurkuma ook Canadese geelwortel, selenium, zink en tal van vitamines (A, B6, B9, B12, C en D) 
ter ondersteuning van de normale werking van het immuunsysteem;

Het extract van de paardenbloem bevordert de darmwerking en zorgt samen met kurkuma, zoethout en venkel voor een 
natuurlijke ondersteuning van de spijsvertering.
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Pediaperm is een voedingssupplement met een uitgekiende formule van hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
plantenextracten en specifi eke nutriënten ter ondersteuning van de spijsvertering1, de natuurlijke weerstand3
en het behoud van normale slijmvliezen2. 

In een lichtere dosering voor gevoelige volwassenen, ook geschikt voor kinderen onder 6 jaar. Met toevoeging van 
lactase enzym, extra plantenextracten en levende humane bacteriën.

FORMULE (per dagdosis van 4 zakjes)

Actieve ingrediënten:
Bifi dum brevis / infantis / longum 330 mg

Lactobacillus plantarum 170 mg

Magnesium(bisglycinaat) 111.4 mg

Zink(bisglycinaat) 1.52 mg

Mangaan(bisglycinaat) 0.51 mg

Selenium (selenomethionine) 10.1 μg

OptiMSM® (Methylsulfonylmethaan) 40.5 mg

Curcuma longa (kurkuma) 101.3 mg

Glycyrrhiza glabra (zoethout) 33.4 mg

Silybum marianum (mariadistel) 73.3 mg

Gamma oryzanol 38 mg

Taraxacum offi cinale (paardenbloem) 16.6 mg

Foeniculum vulgare (venkel) 15 mg

Hydrastis canadensis 
(Canadese geelwortel) 10.1 mg

Spirulina maxima (spiruline) 177.3 mg

Alfaliponzuur 25.3 mg

Enzymcomplex (bromelaïne, papaïne, trypsine, 
lipase, catalase, rutine, SOD) 48.3 mg

Lactase enzym 8.34 mg

L-Glutamine 126.6 mg

L-cysteïne 5.05 mg

L-Glutathion 5.05 mg

Vitamine A 320 μg

Vitamine B1 250 μg

Vitamine B3 10.1 mg

Vitamine B5 2.53 mg

Vitamine B6 510 μg

Vitamine B8 (biotine) 146.7 μg

Vitamine B9 (actief foliumzuur/folaat, 5-MTHF) 36.8 μg

Vitamine B12 (actief methylcobalamine) 0.52 μg

Vitamine C 25.3 mg

Vitamine D 0.75 μg

Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) 2.79 mg

Niet-actief ingrediënt: Draagstof: Dextrose
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Pediaperm

Info voor medische professionals

INNAME
• Best innemen in het begin van de maaltijd, opgelost in vloeistof of voeding. 

! Niet in substanties mengen die warmer zijn dan de lichaamstemperatuur, omwille van de levende darmbacteriën.
• Dosis voor gevoelige volwassenen en kinderen geleidelijk opbouwen van ½ tot max. 4 zakjes/dag.

EXTRA INFO
De draagstof dextrose is bewust toegevoegd ter bevordering van de opname van de actieve stoffen bij een mogelijk minder 
goed functionerend darmslijmvlies. De hoeveelheid dextrose is herleid tot de minimum nodige dosis.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDING OP VERPAKKING
• “Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia” bij gebruik van Curcuma longa.
• “Niet langer dan 6 weken zonder medisch advies” bij gebruik van Glycyrrhiza glabra.
• “Niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar” bij gebruik van Foeniculum vulgare: max. 0.05 mg/kg estragol voor kinderen 

jonger dan 12 jaar.

CLEAN LABEL
Vrij van synthetische kleur- en hulpstoffen. Met enkel een natuurlijke suiker.  
Kleurverschillen zijn normaal en doen geen afbreuk aan de werking.

% van dagelijkse referentie-innames per dagelijkse inname van 4 zakjes: Magnesium (111.4 mg) 30%, Zink (1.52 mg) 15%, Mangaan (0.51 mg) 
26%, Selenium (10.1 μg) 18%, Vit. A (320 μg) 40%, Vit. B1 (0.25 mg) 23%, Vit. B3 (10.1 mg) 63%, Vit. B5 (2.53 mg) 42%, Vit. B6 (0.51 mg) 36%,  
Biotine (146.7 μg) 293%, Foliumzuur/Folaat (36.8 μg) 18%, Vit. B12 (0.52 μg) 21%, Vit. C (25.3 mg) 32%, Vit. D3 (0.75 μg) 15%, Vit. E (2.79 mg) 23%.

Contact & info: www.nutriphyt.com


