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Biocure® Resist LA 
 
Samenstelling per tablet 
Vitamine B3  50 %*  8 mg 
Vitamine B6  50 %*  0,7 mg 
Vitamine C 63 %* 50 mg 
Seleen 59 %*  33 µg 
Zink 75 %* 7,5 mg 
Echinacea purpurea 100 mg 
Uncaria tomentosa 100 mg 
 
* = % RI = % Referentie-innames  
 
Eigenschappen 
Biocure® Resist LA is een bron van zink, seleen, vitamine C, vitamine B3, vitamine B6 en 
twee versterkende planten, nl. Cat’s Claw of katsklauw (Uncaria tomentosa) en rode 
zonnehoed (Echinacea purpurea). Een evenwichtige formule voor een sterke natuurlijke 
weerstand. 
Cat’s Claw, rode zonnehoed, zink, selenium, vitamine C en vitamine B6 dragen bij tot de 
normale werking van het afweer- of immuunsysteem. Vitamine C, B3 en B6 ondersteunen 
een normaal energieleverend metabolisme en helpen bij de vermindering van vermoeidheid. 
Cat’s Claw houdt de gewrichten soepel en zink ondersteunt het behoud van gezonde 
beenderen. Rode zonnehoed geeft een verzachtende invloed op de luchtwegen en de keel. 
Zink en selenium helpen bij de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. 
Biocure® Resist LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen 
geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze 
unieke formule zorgt tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure® Resist LA werkt 
daarom snel, krachtig en langdurig. 
Biocure® Resist LA bevat twee gestandaardiseerde planten: Cat’s Claw en rode zonnehoed. 
Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid 
plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Resist LA. 
 
Wanneer gebruiken 

- helpt bij het behoud van een optimale weerstand 
- ondersteunt het energieleverend metabolisme 
- helpt bij de vermindering van vermoeidheid 
- helpt bij het soepel houden van gewrichten 
- ondersteunt het behoud van gezonde beenderen 
- werkt verzachtend voor luchtwegen en keel 
- helpt oxidatieve stress tegen te gaan 

 
Gebruiksaanwijzing 
Volwassenen: 2 tabletten per dag. Bij voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje 
water. 
 
De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl 
worden gebruikt. 
 
Houdbaarheid 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de 
datum aangeduid op de verpakking. 
 
 

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/biocure-resist-long-action/
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Verpakking en aflevering 
Doos van 60 filmomhulde tabletten in blisterverpakking. Verkrijgbaar in de apotheek. 
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