Gemmo HerbalGem Productlijst naar toepassing
VERDEDIGING EN BESCHERMING
















ALLARGEM: evenwichtstoestand herstellen bij allergieën, vlug verlichting brengen
ZWARTE BES: het organisme versterken
COLOGEM : hulp bij darmbarrière herstelling
DEPURAGEM: het lichaam zuiveren, alcoholeffecten bestrijden
FRAMBOZENSTRUIK: hormonaal evenwicht harmoniseren, aangeraden bij (post-)menopauze
JENEVERBES: de lever ondersteunen en ontlasten
GINKGOGEM: vrije radicalen bestrijden
IMMUNOGEM: de natuurlijke immuniteitsmechanismen stimuleren en versterken
BLAUWE BOSBES: belangrijke anti-diabetische werking door de assimilatie van suiker te
bevorderen en het insulineniveau te normaliseren
WALNOOT: de darmflora versteken, het immuniteitssysteem ondersteunen
OLM: huidproblemen wegwerken, het lichaam draineren
BRAAMBES: verstopte ademwegen vrijmaken, allergieën tegenwerken
HONDSROOS: immuniteit en groei bij kinderen versterken
SANOGEM : ontwikkeling van ziektekiemen remmen
ZILVERSPAR: mineraal evenwicht en calciumfixatie bevorderen

BEENDEREN / SPIEREN / GEWRICHTEN















RODE BOSBES: vroegtijdige veroudering der weefsels tegenwerken, menopauze problemen
verlichten, blaas draineren
ARTIGEM: gewrichtsproblemen verlichten, soepelheid verbeteren
ZWARTE BES: het organisme versterken en reuma tegenwerken
FRAMBOZENSTRUIK: hormonaal evenwicht harmoniseren, aangeraden bij (post-)menopauze
ES: soepel maken en versterken van gewrichtsbanden en spieren
BLAUWE BOSBES: belangrijke anti-diabetische werking door de assimilatie van suiker te
bevorderen en het insulineniveau te normaliseren
OSTEOGEM: de assimilatie van calcium vergemakkelijken, het beendergestel beschermen
DEN: kraakbeenvernietiging tegenwerken, cellen op gewrichtsniveau regenereren
HEERMOES: beenderstructuur versterken, calcium assimilatie bevorderen
BRAAMBES: knieartrose en osteoporose tegenwerken
HONDSROOS: immuniteit en groei bij kinderen versterken
SEQUOIA: beenderen versterken, pezen en gewrichtsbanden versoepelen
WILDE WINGERD: kleine vingergewrichten, pezen en gewrichtsbanden ontlasten
WIJNSTOK: gewrichtsvervormingen vertragen

CIRCULATIE






ZOETE AMANDEL: vloeibaarheid van bloed bevorderen, hoeveelheid triglycerides in bloed
verlagen, goede werking van de nieren ondersteunen
JUDASBOOM: bloedirrigatie bevorderen (pijn in handen en voeten), oogspanning
verminderen
MEIDOORN: hart versterken en beschermen, een correcte bloeddruk behouden
HAAGBEUK: toxinen in het bloed wegwerken
KASTANJE: bloedcirculatie in venen (aders) vergemakkelijken
















CHOLESTEGEM: de "goede" cholesterol stabiliseren, de "slechte" cholesterol verminderen
CITROENBOOM: venen (aders) draineren (in de benen)
CORDIAGEM: hart en arteriën verzorgen, bloeddruk normaliseren, vloeibaarheid van het
bloed verbeteren
KORNOELJE: hart en venen (aders) beschermen
ESDOORN: cholesterolniveau verminderen, atherosclerose verzorgen
GINKGOGEM: bloedsomloop verbeteren, concentratie en geheugen bevorderen, vrije
radicalen bestrijden, hersenen oxygeneren
MARETAK: hart beschermen, correcte bloeddruk verkrijgen
MAÏS: vaatwanden versterken
PAARDEKASTANJE: bloedcirculatie in venen (aders) vergemakkelijken
OLIJFBOOM: concentratie en geheugen bevorderen
POPULIER: arteriën natuurlijk zuiveren
LIJSTERBES: een goede bloedsomloop bevorderen
TAMARIS: ijzerniveau in bloed bevorderen en behouden
VENAGEM: zware benen verlichten

DRAINAGE











BERK: wegwerken van afvalstoffen
DEPURAGEM: het lichaam zuiveren, alcoholeffecten bestrijden
DEPURASEVE: het lichaam zuiveren van afvalstoffen en toxische producten
ES: urinezuurgehalte verlagen, jichtige aandoeningen verzorgen
JENEVERBES: de lever ondersteunen en ontlasten
OLM: huidproblemen wegwerken, het lichaam draineren
PRESTAGEM: de prostaatfunctie harmoniseren
ROZEMARIJN: vrije radicalen ondermijnen, leverstelsel beschermen en ontlasten
ROGGE: leverwerking regulieren, prostaatfunctie harmoniseren
LINDE: tegenwerken van slapeloosheid

TRANSIT ET DIGESTION



COLOGEM : hulp bij darmbarrière herstelling
TRANSIGEM : darmtransit ondersteunen

FIGUUR EN HUID












SMEERWORTELBALSEM: de bindweefsels van de huid regenereren
CEDER: huidsysteem draineren, toxinen van het organisme verwijderen
CELLULIGEM: cellulitis duurzaam verwijderen
CELLUSEVE: overgewicht en bijgaande problemen verwijderen
DEPURASEVE: het lichaam zuiveren van afvalstoffen en toxische producten
VIJGENBOOM: stressproblemen verminderen, een goede nachtslaap bevorderen
JENEVERBES: lever ondersteunen en ontlasten
PAARDEKASTANJE: gezichtshuid problemen verminderen
BLAUWE BOSBES: assimilatie van suiker bevorderen, insulineniveau normaliseren
OLM: huidproblemen wegwerken, het lichaam draineren
PLATAAN: epidermische pigmentproblemen tegenwerken

ADEMHALINGSSYSTEEM











ZWARTE ELS: ontstekingen op niveau ademhalingssysteem en aders tegenwerken, nieren
ondersteunen
HAAGBEUK: toxinen in het bloed wegwerken
HAZELAAR: longen draineren
BREED SPECTRUM PROPOLIS: immuniteit versterken, microben der ademwegen vernietigen
BRAAMBES: verstopte ademwegen vrijmaken, allergieën tegenwerken
SINUGEM: luchtwegen gezonder maken
ROOKERSSIROOP: tegenwerken van rokershoest, longen versterken
VERKOUDHEIDSIROOP: verkoudheid tegenwerken
SNEEUWBAL: ademhalingswegen bezwaren verlichten
CEDER: irritaties van de ademhalingswegen verlichten

ONTSPANNING









MEIDOORN: sedatieve werking op het centraal Zenuwstelsel
CALMIGEM: de nervositeit verminderen, stress tegenwerken
VIJGENBOOM: stressproblemen verminderen, een goede nachtslaap bevorderen
NOCTIGEM: inslaap bevorderen, kwaliteit van de slaap verhogen
HAZELAAR: zenuwstelsel terug in evenwicht brengen
OLIJFBOOM: dwangneurosen tegenwerken
APPELBOOM: zenuwstelsel kalmeren, steun in geval van alcohol- en tabaksverslaving
LINDE: goede slaap bevorderen

VORM EN ENERGIE










ZWARTE BES: organisme versterken
EIK: organisme versterken
VIJGENBOOM: stressproblemen verminderen, goede nachtslaap bevorderen
JENEVERBES: lever ondersteunen en ontlasten
GINKGOGEM: geheugen en concentratie bevorderen, hersenen oxygeneren
MEMOGEM: geheugen en concentratie stimuleren, weerstand tov vermoeidheid verhogen
OLIJFBOOM: geheugen en concentratie stimuleren
SEQUOIA: het organisme op algemene wijze stimuleren
TONIGEM: versterken, vermoeidheid en slaperigheid bestrijden, neerslachtigheid verjagen

VROUWELIJKE FUNCTIES








RODE BOSBES: vroegtijdige veroudering der weefsels tegenwerken, menopauze problemen
verlichten, urineblaas draineren
ZWARTE ELS: fibromen en blaasontstekingen tegenwerken
BERK: frigiditeit tegenwerken
FRAMBOZENSTRUIK: hormonaal evenwicht harmoniseren, pijnlijke maandstonden
verlichten, aanbevolen bij (post-)menopauze
OLM: huidproblemen wegwerken, het lichaam draineren
APPELBOOM: opvliegers tegenwerken, steun in geval van alcohol- en tabaksverslaving
LIJSTERBES: een goede bloedsomloop bevorderen

MANNELIJKE FUNCTIES





ZWARTE BES: organisme versterken, aanbevolen bij de behandeling van chronische
prostatitis en jicht
PRESTAGEM: de prostaatfunctie harmoniseren
ROGGE: leverwerking regulieren, prostaatfunctie harmoniseren
SEQUOIA: organisme versterken, revitalisering van de seksuele activiteit

ZICHT





JENEVERBES: lever ondersteunen en ontlasten
BLAUWE BOSBES: belangrijke anti-diabetische werking door assimilatie van suiker te
bevorderen, insulineniveau te normaliseren en aldus het zicht te verbeteren
OPTIGEM: oogfunctie bevorderen, vermoeidheid van de ogen verlichten
OPTIGEM COLLYRE: gevoelige en vermoeide of droge ogen verlichten

STEM




VIJGENBOOM: stressproblemen verminderen, een goede nachtslaap bevorderen
BREED SPECTRUM PROPOLIS: immuniteit versterken, microben der ademwegen vernietigen
ZANGERSSIROOP: stembanden ontlasten, vermoeide stem ondersteunen

