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In dit nummer

Bevat per tablet de werkzame bestanddelen uit een droogextract van de wortel van 
Harpagophytum procumbens DC en/of zeyheri Decne 450mg (3,5-5,0:1), equivalent aan 
1575-2250mg plantpoeder. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Lamberts® Duivelsklauw 
Tabletten

MILDE GEWRICHTSPIJN

KOAG - nr. 3077-0614-0745

De aanleiDing
Jan-Dirk Troost geeft vanuit zijn 
functie regelmatig trainingen over 
voedingssupplementen aan zijn 
klanten en hun personeel: “Steeds 

kwam dan dezelfde vraag naar bo-
ven: ‘Mag dit supplement bij ge-
neesmiddelen?’ ‘Is het geschikt om 
in combinatie met medicijnen te 
gebruiken?’’’ Bij veel apothekers, 

drogisten, reform- en gezondheids-
winkels is hier onzekerheid over. 
“En omdat er in ons land veel me-
dicijngebruikers zijn, is dit ook de 
absolute ‘nummer één vraag’ van de 

Biotisan, een nieuwe voedingssupplementen-
lijn in een wereld van kruiden en medicijnen
Binnenkort viert Natusor Gezondheidsproducten B.V. haar 10-jarig jubileum. In de 
afgelopen tien jaar hebben de eigenaren Werner Jentjens en Jan-Dirk Troost een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt: wat begon met het importeren, branden en verkopen van 
diverse gezondheidsproducten is uitgegroeid tot een onderneming waarbij producten 
in eigen opdracht ontwikkeld en geproduceerd worden. Dit heeft onlangs geresulteerd 
in de ontwikkeling van een unieke nieuwe voedingssupplementenlijn, welke begin 
augustus is geïntroduceerd.

consument bij de aankoop van een 
voedingssupplement, ontdekten we.”

Werk aan De Winkel!
Dit was voor Natusor Gezondheids-
producten de directe reden om te 
starten met de ontwikkeling van 
een voedingssupplementenlijn die 
wèl samen met medicijnen kan wor-
den gebruikt. “Wij willen voedings-
supplementen maken die bijdragen 
aan een betere gezondheid. Dus ook 
aan mensen die geneesmiddelen 
gebruiken en lijden aan bepaalde 
ziektes.” aldus Werner Jentjens. 
In de twee jaar die volgden zijn Jan-
Dirk en Werner volop bezig geweest 
met het ontwikkelen, bijschaven, 
aanpassen, testen en vervolgens 
weer verder ontwikkelen van de 
nieuwe lijn. De wereld van kruiden 
en hun toepassingsmogelijkheden 
is constant in beweging. Nieuwe 
inzichten en technieken werden 
op de voet gevolgd om het product 

verder te optimaliseren. Jan Dirk: 
“Na grondig onderzoek kwamen 
we er o.a. achter, dat er een lijst is 
samengesteld door de overheid met 
natuurlijke ingrediënten en kruiden 
die absoluut niet gecombineerd mo-
gen worden met medicijnen die de 
huisarts voorschrijft. Bekende voor-
beelden hiervan zijn sint-janskruid 


