
Iedereen wil zich graag fit en vitaal voelen 
en er jong blijven uitzien. Helaas doen veel 
mensen te weinig aan lichaamsbeweging 
om dit te bereiken. Voor het in stand houden 
van een goede lichamelijke conditie kan 
het gebruik van een hooggeconcentreerd 
knoflookpreparaat aan te bevelen zijn.

Ondersteunend
Wapiti Knoflook 2000 heeft een gunstige
invloed op de gezondheid; het is
celbeschermend tegen oxidatieve stress*.
Deze hooggeconcentreerde knoflookformule
met vitamine E, meidoornextract en lecithine
ondersteunt de gezondheid. Wapiti Knoflook
2000 is samengesteld uit 2000 mg verse
knoflook, waardoor een hoog gehalte aan
allicine is verkregen. De exacte hoeveelheid
aan werkstoffen is gestandaardiseerd door
toepassing van de quick cool dry-methode.
Dit proces duurt dertig minuten waarbij uit
de hele knoflookbol – onder een extreem
lage temperatuur – ’pure’ knoflook wordt
gewonnen. Alle biologische bestanddelen
blijven zo in hoge concentratievorm
behouden. In Wapiti Knoflook 2000 wordt
uitsluitend verse knoflook verwerkt die in
Arizona (VS) is geteeld.

Coating
Wapiti Knoflook 2000-tabletten zijn voorzien
van een maagzuurbestendige coating.
Hierdoor worden oprispingen en uitademing 
van knoflookgeur geminimaliseerd.

Werkstoffen per tablet
800 mg Knoflook (Allium Sativum)**
28 mg Sojalecithine (Glycine max)
10 mg Meidoorn (Crataegus oxyacantha)
10 mg Peterselie (Carum petroselinum)
4,8 mg Vitamine E* (als
d-alfatocoferylacetaat) [48% RI]
** Komt overeen met 2000 mg verse knoflook
RI = Referentie Inname

Dosering
1 tablet per dag, bij voorkeur tijdens de
maaltijd, in zijn geheel met water innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Bewaaradvies
Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur
(15-25°C) buiten het bereik van jonge
kinderen. De houdbaarheid staat op de
verpakking aangegeven.

Verpakking
Wapiti Knoflook 2000 is verkrijgbaar in een
verpakking met 30 tabletten.

HOOGGECONCENTREERDE KNOFLOOK MET VITAMINE E*
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WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.
WAPITI DARMMILD
Dagelijks een regelmatige stoelgang.
WAPITI EUCALYPTUSOLIE
Zzzoemm vrij.
WAPITI GLOBIFER FORTE
Voor een natuurlijke ondersteuning  
bij ijzertekort en anemie.
WAPITI GLOBIFER PLUS
Voor een natuurlijke ondersteuning  
bij ijzertekort en anemie, bij een kinderwens, 
zwangerschap en borstvoeding.
WAPITI KNOFLOOK 2000
Hooggeconcentreerde knoflook.  
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.
WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van  
keel en luchtwegen.
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
Verzorgt een vergrote prostaat.
WAPITI TEEK AWAY
Huidolie.
WAPITI THIJM HANDGEL
Natuurlijk antibacterieel 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


