
Toepassing
Regelmatig en gezond eten bevordert 
een goede darmwerking. Vezelrijke 
voeding, zoals rauwe groente, vers fruit 
en volkorenproducten, is goed voor een 
gezonde spijsvertering. Het bevordert de 
darmperistaltiek, een stuwende beweging  
die zorgt voor een betere darmpassage.  
Voor een goede darmfunctie is het raadzaam 
veel te bewegen en eet- en leefgewoontes 
aan te passen. Ter ondersteuning kan een 
natuurlijk middel aan te bevelen zijn.  
Wapiti Darmfunctie Complex, samengesteld 
uit natuurlijke kruidenextracten, bevordert 
de inwendige reiniging en een natuurlijke 
stoelgang.

Samenstelling
1 dragee bevat: 100mg Senna-Extract  
(Cassia Senna) met 18% sennosiden,
40mg Zilverschoon-extract (Potentilla 
anserina), 40mg Berkenblad-extract (Betula 
spp.), 30mg Vuilboom-extract (Frangula 
alnus), 25mg Rabarberwortel-extract  
(Rheum palmatum) en 0,5mg Kummelolie.
Overige bestanddelen: Saccharose, talk, 
calciumcarbonaat, cellulosepoeder, 
natrium, lactose, arabische gom, 
siliciumdioxide, titaniumdioxide, schellak, 
magnesiumstearaat, tragantgom, ijzeroxide 
geel, kopercomplex van chlorophyl,  
bijenwas, carnaubawas.

Dosering
Naar behoefte 1 à 2 dragees voor het slapen 
met lauw water innemen. De aanbevolen 
dagelijkse dosis niet overschrijden.  
Bij langdurig gebruik regelmatig enkele 
dagen de inname van Wapiti Darmfunctie 
Complex pauzeren. Niet te gebruiken bij 
aandoeningen aan de darmen. Raadpleeg 
uw behandelend arts voor gebruik bij 
zwangerschap en borstvoeding.

Verpakking
Wapiti Darmfunctie Complex is verkrijgbaar  
in verpakkingen van 20, 40 en 60 dragees.

Bewaaradvies
Buiten bereik van jonge kinderen, bij 
kamertemperatuur (15 - 25°C) bewaren.  
De houdbaarheidsdatum is op de  
verpakking aangegeven.
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WAPITI ANTIMETIL
Voor een rustige maag.
WAPITI BOS & DUIN
Huidolie. 
WAPITI CBD OLIE 5%
Puur van Nederlandse bodem.
WAPITI CBD OLIE 10%
CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte. 
WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.
WAPITI DARMMILD
Dagelijks een regelmatige stoelgang.
WAPITI EUCALYPTUSOLIE
Zzzoemm vrij.
WAPITI KNOFLOOK 2000
Hooggeconcentreerde knoflook.  
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.
WAPITI HOESTSIROOP
Voor alle hoest, verzacht de keel.
WAPITI GROENLIPMOSSEL  
& CURCUMINE
Behoud van sterke botten en ondersteunt  
de gezondheid van gewrichten.

WAPITI MOSSEL EXTRACT
Behoud van sterke botten en  
goed werkende spieren.
WAPITI MULTI VITAMIN
Voor meer energie en weerstand.
WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE
Na een Gastric Bypass.
WAPITI NACHTRUST FORTE
Voor een goede en gezonde nachtrust.
WAPITI PROBIOTICUM
Probioticum op basis van  
Saccharomyces boulardii gist.
WAPITI PROSTAAT PLUS
Man 45+, verzorgt een vergrote prostaat.
WAPITI THIJM HANDGEL
Droge handreiniging met thijmolie.
WAPITI VITAMINE C PLUS
Voor een gereguleerde dosering van  
vitamine C. Hooggeconcentreerde  
formule met 1.000 mg Vitamine C.

Wapiti producten zijn glutenvrij.

Emonta B.V.  
Postbus 197  
9200 AD Drachten NL
Tel. 0512 - 5180 85  
www.emonta.nl

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde 
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment  
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:

 www.wapitinatuur.nl


