
Fytobell
®
  Angelibell 

bij overgangsklachten 
 

Samenstelling 
Gestandaardiseerde ultrasoon extracten van: Angelica archangelica (grote engelwortel) 50% -
Vitex agnus castus (monnikspeper) 50% - alc. 30% vol. 
 

Aangewezen bij 
Angelibell is een samenstelling die wordt aangewend bij klachten ten gevolge van de overgang. 
Het middel wordt gebruikt om de hormonale schommelingen tijdens de overgang op te vangen. 
 

Niet gebruiken bij   
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij het gebruik van dit middel zou moeten worden 
ontraden. 
 

Nevenwerkingen   
Voor zover bekend geen. 
 

Gebruikswijze 
2 maanden lang 3x daags 25 à 30 druppels vóór de maaltijd met wat water innemen; daarna 2 
maanden lang 2x daags 25 druppels; na deze periode proberen over te gaan op 1x daags 30 
druppels ’s avonds voor het slapen gaan. 
Indien de klachten terugkomen kan opnieuw worden overgegaan op 2x daags 25 druppels.  
Omdat de overgang geen ziekte is, zou het opportuun zijn na enige tijd (bijvoorbeeld na de 
inname van 6 tot 12 maanden) de dosis af te bouwen en proberen te stoppen. Dit ten minste 
voor een periode van 1 à 2 maanden. 
 

Verpakking 
Druppeloplossing voor oraal gebruik. Glazen flesje 100 ml  -  CNK 1744-234 
Notificatie PL 773/1 
 

Tip 
 Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige lichaamsbeweging een grote bijdrage kan 

leveren om overgangsklachten te verminderen. In geval van neiging tot 
beenderbroosheid is een combinatie met Urtibell  sterk aangewezen. Het middel heeft 
een bijzondere invloed op de mineralenopname in het algemeen en de calciumopname in 
het bijzonder.  

 Vitamine D is van belang voor de calciumopname.  

 Eventueel kan Minerabell hulp bieden om een mineralentekort te helpen verbeteren.  

 Vitamine K2 forte versterkt de botten. 

 Het combineren van Angelibell met Passibell  bij stress en zenuwachtigheid in de 
overgang wordt aanbevolen. In de overgang kunnen stress en zenuwachtigheid een 
grote invloed hebben op de functie van de lichaamsmotor. In dat geval is het goed 
Angelibell met Crataecin  te combineren.  

 Omega 7 forte houdt de slijmvliezen in conditie, zoals die van het urogenitaal stelsel.  
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