Få det
bedste ud
af din
dejlige
familie!
Miniguide til
det sunde,
aktive
familieliv

Forkølet?
Udmattet?
Træt?
En ting er at være forkølet, træt
og tung i hovedet, når man
bare har sig selv at tænke på.
Noget helt andet er, når man
samtidig skal tage sig af familiens
mindre medlemmer. Og hvis
flere i husstanden er ramt af en
ordentlig omgang forkølelse,
så vælter korthuset altså
sommetider, og alle i familien
belastes, i takt med at det
almene overskud daler.
Heldigvis kan du faktisk både behandle
og forebygge forkølelse med Echinaforce,
som er et naturlægemiddel til lindring af
lette forkølelsessymptomer. Fx når du er træt,
udmattet eller belastet. På den måde kan du
helt undgå din forkølelse, hvis du er hurtigt nok
ude med Echinaforce-dråberne, når der varsles
snottede børn og snue i daginstitutionen.
Men er uheldet ude, så næsen løber, og hovedet
værker, kan du også modvirke, at forkølelsen
rigtig sætter sig fast. Så kan du og resten af
familien lettere komme forkølelsen til livs og
hurtigere komme tilbage til familiehverdagen
med energi og overskud.

Forkølelsesfri
hele året
Undgå forkølelse
sommer, efterår,
vinter og forår med
Echinaforce!

Echinaforce® er et naturlægemiddel.
Læs indlægssedlen.
Echinaforce® Orale dråber (udtræk af Purpur solhat),
pakningsstørrelser 50 ml/100 ml/2x100 ml. Læs
omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlæge
middel til brug ved lindring af lettere forkølelsessymptomer. Styrker kroppens immunforsvar og
øger derved modstandskraften overfor forkølelse.
Dosering: Voksne: 30 dråber i et glas vand 3-5 gange
dagligt i højst 8 uger. Må kun efter aftale med læge
anvendes til gravide, ammende eller børn under 12
år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler inden
brugen: Bør ikke bruges sammenhængende i mere
end 8 uger af gangen. Kontakt læge ved forværring
af symptomer eller høj feber. Allergiske patienter skal
kontakte lægen inden brug. Præparatet indeholder
ethanol (65 % Vol.) og må derfor ikke anvendes hvis
du er i behandling med antabus eller metronidazol
(mod betændelse). Kontraindikationer: Overfølsomhed over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks.
krysantemum eller bynke). Tuberkulose, leukæmi,
bindevævssygdomme og andre autoimmune sygdomme. Dissemineret sklerose. HIV-infektion, anden
immundefekt eller immunosupression. Sygdomme
relateret til hvide blodlegemer. Bivirkninger: Ingen
almindelige bivirkninger er registreret.

Blomsten, der styrker
immunforsvaret
Echinacea eller rød solhat dyrkes i
Schweiz, hvor planterne forarbejdes,
straks efter de er høstet. På den måde
kan man sikre, at de aktive stoffer i
planten bevares bedst muligt i det
endelige produkt.
Denne produktionsmetode er unik
for Echinaforce, da der udelukkende
anvendes friske planter. Echinacea
purpurea har bl.a. en positiv indvirken
på immunforsvaret og øger dermed
modstandskraften over for forkølelse.

Kom godt fra
start med en
god tarmflora
Når vi bliver født, har vi næsten ingen
bakterier i tarmen. Vi opbygger først den
komplekse og vigtige sammensætning
af bakterier i tarmen efter fødslen.
Bakterierne i tarmen har taget turen fra
vores miljø via munden og hele vejen
gennem fordøjelsessystemet, og dem, der
overlever, kan bosætte sig i tarmen. Når
tarmen er fuldt koloniseret i 4-års alderen,
har vi mellem 500 og 1000 forskellige
typer af bakterier.

Hvad er mælkesyrebakterier?
Mælkesyrebakterier er en stor gruppe bakterier, der forekommer naturligt i vores tarmsystem og urinvejssystem. Bakterierne er altså
det, der udgør vores tarms normalflora.
Mikrokapsulering gør hele LactiPlusfamilien unik
Mikrokapsulering er en særlig produktionsteknik, der bl.a. betyder, at mælkesyrebakterierne
er indkapslet i en form for dvaletilstand og
først aktiveres i det øjeblik, de når et miljø,
hvor der er ca. 37 grader varmt, hvilket er
temperaturen i fordøjelsessystemet. Derfor er
det ikke nødvendigt at opbevare mælkesyrebakterierne i køleskab. Det gør LactiPlus nemt
og bekvemt at have med i tasken.

LactiPlus Baby Børnedråber
er levende mælkesyrebakterier til anvendelse
fra fødslen. De 2 mia. mælkesyrebakterier fra
5 udvalgte stammer er lette at indtage for
både voksne og børn ned til 1 år. LactiPlus
Baby Børnedråber er fremstillet, således at de
kan opbevares ved stuetemperatur. På den
måde er de nemme at have med i pusletasken
eller i lommen, når du er på farten.
Bakterierne ligger i et lille brev, som blandes
op i den medfølgende olie og nemt gives i en
lille pipette.

Tag hele
familiens velvære
med på ferie
Aaah … ferie er bare noget
af det bedste, der findes.
Endelig er der tid til at være
sammen helt uforstyrret i
nye, spændende omgiveler.
Men forandringer kan også
være en udfordring, så derfor
er det en god ide at være
godt forberedt.

Luftforandringer
– på den gode måde
Aircondition, tør luft og flyture kan
medføre en tør hals og en kildrende
fornemmelse i svælget. Ting, vi typisk
møder, når vi drager på ferie. Med
Echinacea Spray, der renser svælgets
slimhinder, pakket i håndbagagen
har du hjælpen lige ved hånden.
Echinacea Spray er baseret på 100 %
friskhøstede rød solhat samt salvie
og pebermynte, der også bidrager til
den friske smag. Med sprayen kan du
anvende Echinacea lokalt i halsen,
netop der hvor du har brug for den.

Sug alle de uvurderlige hverdagsoplevelser
til dig – uden stoppet næse
Når næsen stopper til eller begynder at
løbe, tager det fokus fra alle de dejlige
stunder, hverdagen byder på. Men også
på ferien kan næsen stoppe til eller løbe
pga. temperaturskifte, søvnforskydning og
aircondition, og det tager altså lige toppen
af ferieglæden. Med Sinuforce Næse Spray,
der er en naturlig næsespray baseret på
æteriske olier, kan du komme den løbende
og stoppede næse til livs, så du kan få
overskuddet tilbage og igen trække vejret frit.
Næsesprayen er ikke vanedannende og kan
derfor bruges i op til 30 dage og ned til 2 år,
så hele familien kan få glæde af den.

Echinacea –
hele familiens
yndlingsblomst
Den unikke purpur
farvede blomst danner grundstenen for
mange af vores allermest populære produkter fra A. Vogel. Vi
har samlet nogle af
dem, som er velegnede til både store og
små i familien.
Echinacea Sugetabletter
– praktiske tabletter til
familieudflugten
Solhat Sugetabletter er et
kosttilskud til dig, der gerne vil
have din Echinacea som nemme
sugetabletter, der smager friskt
prikkende og smelter i munden.
Tabletterne kan naturligvis også
bare sluges. Echinacea understøtter
kroppens immunforsvar og
øger kroppens modstandskraft.
Tabletterne giver dig 1425 mg friskt
udtræk af Echinacea (rød solhat)
pr. dagsdosis. Anbefalet daglig
dosis: 1 tablet 3 gange dagligt.

Echinacea Junior – børnevenlige
tyggetabletter med appelsinsmag
Echinacea Junior er tyggetabletter
med alle de aktive stoffer fra friske
Echinaceaplanter tilsat naturlig
appelsinsmag, der gør dem
børnevenlige og velsmagende – også for
de mest kritiske af de små! Tabletterne
kan både tygges og synkes hele og
indeholder 160 mg Echinacea pr. tablet.
De indeholder ikke laktose eller glukose
og er dokumenteret tandvenlige.
Echinacea Junior kan tages ned til
3-årsalderen. Dosering efter barnets
alder: 2-6 tabletter dagligt.
Echinacea Hot Drink – velgørende
drik til familiens hyggestunder
Når den står på hygge med familien,
behøver det ikke involvere kakao, te
eller kaffe. Hyldebærrene i Echinacea
Hot Drink giver en fantastisk både sød,
men også frisk og syrlig smag, som
egner sig godt til små hyggestunder
for hele familien. Echinacea Hot
Drink kan tages helt ned til 1 år og
er lige så forfriskende skøn, når den
nydes kold. Echinacea Hot Drink er et
kosttilskud, der indeholder hyldebær og
Echinacea purpurea, som understøtter
kroppens immunforsvar. Dosering: En
barneskefuld (5 ml.) i et glas varmt
vand 3 gange dagligt.

7 gode råd til at
undgå smitte i
familien

1

Vask hænderne efter toiletbesøg, før spisning og efter
kontakt med mennesker. Fx
ved hjemkomst fra institution eller skole.

2

Nys og host i ærmet eller
i albuen, så bakterierne
ikke spredes eller lander i
hånden.

3

Luft ud et par
gange hver dag.

En smart
phone er 10x så
beskidt som et
toiletbræt.

4

Rengør desuden jævnligt jeres:
telefon, vandhaner, tastaturer,
lyskontakter, trappegelænder og
dørhåndtag.

5

Vær asocial, når du er sløj:
a. Giv ikke hånd.
b. Undgå kindkys.
c. Spring krammet over.
d. Besøg ikke ældre eller småbørn.
e. Brug ikke andres telefoner.

6

Hold hænderne væk fra
ansigtet. Virus spredes via
mund, hænder og næse.

7

Lev sundt, spis varieret,
og få rigelig med motion.

Historien bag det
helsebringende
brand A.Vogel

”Det er aldrig for sent at
støtte naturens trang til at
helbrede, fordi naturens lov
handler om at bevare livet”

Siden sundhedspioneren Alfred Vogel åbnede sin
virksomhed i 1923, har A.Vogel udviklet naturlægemidler og kosttilskud til afhjælpning af
almindelige sundhedsproblemer og skavanker.
Alle produkterne er udvundet fra naturens eget
skatkammer og hjælper i dag millioner af familier
verden over til en bedre og sundere hverdag.
Hos A.Vogel er vi overbeviste om, at sundhed
handler lige så meget om at leve sundt og økologisk, være glad og dyrke motion, som det handler
om at lade naturens egne kræfter hjælpe én i
kampen for et sundt liv.
Selv levede Alfred Vogel og hans familie et aktivt
liv med fokus på sundhed. Hele hans liv elskede
Alfred Vogel at dele ud af sin enorme viden inden
for naturens kræfter. Særligt var han begejstret
for at dele sin passion for blomster og planter
med de mindste.

avogel.dk
bioforce.dk

Har du brug for råd eller vejledning, er du meget
velkommen til at kontakte vores kundeservice på
87 70 87 70 eller skrive til info@bioforce.dk
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