
RUST
STERK* Valeriaan

Valdispert Rust Sterk Valeriaan is een voedingssupplement op
basis van extract van valeriaanwortel.

✓  Bij stressmomenten, rusteloos gevoel en geestelijke inspanning*1

✓  Geeft ontspanning en rust*1

*Valeriaanwortelextract
Valeriaanwortelextract geeft ontspanning en een 
rustig gevoel.1 De wortel van de valeriaanplant is het 
deel waarvan een zuiver geconcentreerd extract 
wordt gemaakt van hoge kwaliteit. Dit extract wordt 

verwerkt in de producten van Valdispert.

Valdispert staat 
sinds 1924 voor 
natuurlijke rust. 

De producten van 
Valdispert hebben 

als basis 
valeriaanwortelextract: 

voor een positieve 
rustgevende invloed1, 

zonder gekende 
gewenning. 

NACHT
 

STERK Valeriaan en Passiebloem

voor de nachtrust en
helpt uitgerust

wakker te worden1

STRESS 
MOMENTS

FORTE MELISSE

Bij stresssituaties 
en zenuwachtig gevoel

Citroemelisse geeft rust bij 
stresssituaties1 en Ginseng 
verbetert de concentratie1

OOK VAN 
VALDISPERT

34051

*Rust Sterk hoge dosering valeriaan is gebaseerd op 125mg
varleriaanwortel per dragee ten opzichte van 45 mg
valeriaanwortel in Valdispert Rust 
  
1. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating



Samenstelling:
Bevat per dragee 125mg valeriaanwortel.

Gebruik:
3x per dag 2 dragees innemen. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Slik de dragee in z’n 

geheel door, bijvoorbeeld met water. Valdispert Rust Sterk Valeriaan kan regelmatig en gedurende      
langere tijd gebruikt worden.

Ingrediënten:

✓  Geschikt voor vegetariërs

Valdispert Rust Sterk Valeriaan is een voedingssupplement op basis van planten. Zorg zelf voor            
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl: een supplement is een aanvulling, 

geen vervanging. 

Waarschuwing: 
Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosering en houd het middel buiten bereik  

van kinderen.

Inhoud verpakking:
50 dragees (totaal 17.7 g)

Bewaaradvies: 
Product op kamertemperatuur en droog bewaren.

Voor meer informatie: www.valdispert.nl     
Of bel de advieslijn van Valdispert: 0900-2333666          

Verrijn Stuart 60 – 1112AX Diemen

suiker, valeriaanwortelextract, vulstof (hydroxypropylcellulose), maiszetmeel, vulstof (cellulose),
glansmiddel (talk), antiklontermiddel (stearinezuur), glucosestroop, glansmiddelen
(polyethyleenglycol, natriumcarboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidon, schellak,

carnaubawas, bijenwas) antiklontermiddel (siliciumdioxide), emulgator (polysorbaat 80).
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