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Samenstelling
Cat’s Claw (Uncaria tomentosa; TOA* vrij extract uit Peru)

120 g

Deze Cat’s Claw bevat:
Pentacyclische Oxindol Alkaloïden (min. 6%)
Tetracyclische Oxindol Alkaloïden* (0%)
Quinovinezuur glycosiden
Antioxydantia
Overige ingrediënten: mineraalwater en ethanol. Alcoholgehalte 22 vol. %.
Voor de capsules geldt:
Cat’s Claw (Uncaria tomentosa; TOA* vrij) 600 mg
Pentacyclische Oxindol Alkaloïden 3 mg (0,5%)
Overige ingrediënten: rijstzetmeel, gelatine (capsule) en magnesium stearaat.
Gegarandeerd 100% vrij van tetracyclische oxindol alkaloïden*.
Werking
Samento heeft zowel een anti-infectieus, antiviraal als een antimicrobiële werking.
Tevens zijn fungicide, antihelminthische, antiflogistische en antiparasitaire eigenschappen van Samento
bekend. Andere eigenschappen van Samento zijn: immuunsysteem modulerend en stimulerend, cytostatisch,
anti-inflammatoir, anti-oxidant, mild diuretisch/antihypertensief, mild bloedsuiker verlagend.
• Allergie
• Artritis
• Auto-immuunziekten
• Bloeddruk, verhoogde
• Crohn, ziekte van
• Detoxificatie, ontgifting
• Diabetes (mild bloedsuikerverlagend)
• Fibromyalgie
• Fistel
• Griep
• Helicobacter p.
• Infecties, alle soorten
• Infecties, bacterieel (b.v. Chlamydia
trach., Helicobacter p.)
• Infecties, schimmel (b.v. Candida alb.
Lokaal en systemisch)

• Infecties, viraal (Epstein Barr, Herpus,
HIV, Influenza)
• Kanker
• Koortslip
• Lyme, ziekte van
• Lymfadenoom, lymfeklierzwelling
• Maagslijmvliesontstekingen
• Multiple sclerose (MS)
• Pfeiffer, ziekte van
• Psoriasis
• Reuma
• Urineweginfecties
• Vermoeidheid, chronisch syndroom (ME)
• Vrije radicalen belasting (anti-oxydant)
• Weerstand, verminderde
• Zweren

Contra-indicaties:
• In het verleden gebleken overgevoeligheid voor Cat’s Claw producten
• Zwangerschap en borstvoeding
• Orgaantransplantaties
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Bijwerkingen:
Er kan een beginverergering optreden, daarom adviseren wij de dosering van Samento
langzaam op te bouwen. Ook kunnen er beenkrampen optreden. Ook kan de huid meer lichtgevoelig zijn. Een
positief neveneffect kan zijn dat men zich energieker voelt.
Combinaties met andere producten:
Producten met een alkalische basis moeten een uur voor of na het innemen van Samento worden gebruikt om de
werking niet te verminderen. Voor zover is bekend, kan Samento zonder bezwaar gebruikt worden in combinatie
met andere middelen. Magnesium Malaat (bij beenkrampen als deze optreden). Urtizon sprays (UV beschermer bij
lichtgevoeligheid huid). Green Magma (ondersteunt bij reiniging lichaam; minimaal 1 uur voor of na de Samento
gebruiken).
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding: Niet gebruiken tijdens zwangerschap of bij borstvoeding.
Dosering en gebruik druppels
Volwassenen: Indien niet anders voorgeschreven, 1 à 3 maal daags 5-10 druppels in een glas en voeg er ongeveer
100 ml bronwater aan toe, wacht 1 minuut alvorens het op te drinken. Bij voorkeur op een lege maag voor de
maaltijden. Producten met een alkalische basis moeten een uur voor of na het innemen van Samento worden
gebruikt om de werking niet te verminderen. Bij zware aandoeningen tot 3 maal daags 10 druppels; max. 60
druppels, gedurende min. 3 maanden.
Kinderen vanaf 1 tot 12 jaar: Indien niet anders voorgeschreven, 3 maal daags 1 à 5 druppels.
Goed schudden voor gebruik.
Dosering en gebruik capsules
Volwassenen:
Indien niet anders voorgeschreven, 1 à 3 maal daags 1 à 2 capsules. Maximaal 6 capsules per dag.
Bij voorkeur op een lege maag voor de maaltijden. Producten met een alkalische basis moeten een
uur voor of na het innemen van Samento worden gebruikt om de werking niet te verminderen.
Kinderen vanaf 1 tot 12 jaar: Indien niet anders voorgeschreven, 1 à 3 maal daags 1 capsule,
maximaal 3 per dag.
Presentatie: Flesje van 15 ml en 30 ml. Pot à 30 capsules.
Houdbaarheid / wijze van bewaren:
De vervaldatum (t.h.t. einde) staat vermeld op de verpakking en/of het etiket.
Het product donker bewaren bij kamertemperatuur (15-25 ºC).
Buiten bereik van kinderen houden.
Belangrijk
Bij langdurig gebruik van Samento (bij chronische aandoeningen) werkt Samento
voornamelijk als een immuun modulator en veel minder als immuun stimulator. Daarom
adviseren wij bij het gelijktijdig optreden van infecties de daarvoor geëigende producten te
gebruiken (zie vademecum o.a. Immuunbast, Sambucol) en de Samento tijdelijk te stoppen.

Providing Quality Natural Products Since 1993

