
Al meer dan 50 jaar is Tilman de Belgische fytotherapiespecialist die producten op basis van planten ontwikkelt. Het Origine® gamma 
bestaat uit verschillende referenties plantencapsules die op een natuurlijke wijze een antwoord bieden aan uw dagelijkse 

gezondheidsbezorgdheden.  Origine® is uw 100% natuurlijke welzijnscocktail op basis van plantenextracten, essentiële oliën, 
sporenelementen en vitaminen ! 
 

   
Bestanddelen : valeriaan droogextract 175 mg, essentiële oranjebloesemolie 5 mg. 
Eigenschappen : valeriaan vergemakkelijkt het inslapen door het bestrijden van stress en zenuwachtigheid. 
Essentiële oranjebloesemolie garandeert een ongestoorde slaap. 
Gebruik : voor een ongestoorde nachtrust. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s avonds na de maaltijd. 
Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding.  Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 

   
Bestanddelen : passiebloem droogextract 200 mg, melisse droogextract 40 mg, essentiële lavendelolie 2,5 
mg. 
Eigenschappen : passiebloem matigt angst en stress. Melisse en de essentiële lavendelolie hebben 
relaxerende eigenschappen. 
Gebruik : bestrijdt stress en bevordert ontspanning. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens of ’s avonds 
tijdens de maaltijd. Voorzorgen : bij zwangerschap of borstvoeding uw arts of apotheker raadplegen. Kinderen : 
vanaf 12 jaar. 
 

Bestanddelen : ginkgo droogextract 45 mg, ginseng droogextract 50 mg, visolie 465 mg. 
Eigenschappen : dankzij de antioxiderende en antiradicalaire werking garanderen  
ginkgobladeren een beter geheugen en een betere concentratie. Ginsengwortel vergroot de concentratie en 
vertraagt het verouderingsproces. Essentiële vetzuren (omega 3), die aanwezig zijn in visolie, bevorderen 
een goed evenwicht van de intellectuele functies.  
Gebruik : verbetert het geheugen en de concentratie.  
Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens tijdens de maaltijd. 
Voorzorgen : bij gelijktijdige toedining van anticoagula een arts raadplegen. Niet gebruiken bij zwangerschap 
of borstvoeding.  
Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 
Origine 22 gewrichten 
Bestanddelen : moerasspirea droogextract 100 mg,  
zwarte bessen droogextract 100 mg, heermoes droogextract 100 mg. 
Eigenschappen : heermoes is een nuttige remineralisator bij breuken of ontkalking door het ouder worden. 
Zwarte bessenblad en  
moerasspirea versoepelen de gewrichten. 
Gebruik : houdt de gewrichten soepel.  
Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens tijdens de maaltijd.  
Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding.  
Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 

   
Bestanddelen : tijm droogextract 150 mg, gezuiverde propolis 50 mg, kaneel droogextract 25 mg, citroensap 
droogextract 25 mg. 
Eigenschappen : tijm brengt verlichting bij vernauwde luchtwegen. Dankzij de etherische olie maakt hij de 
bovenste luchtwegen vrij en zuivert ze. Propolis beschermt de bijenkorf tegen de micro-organismen. Kaneel maakt 
de ademhalingswegen zuiver en vrij. Citroen is een natuurlijke bron van vitamine C. Gebruik : verkwikkend en 
verzachtend de neus en de keel.  Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens en 2 capsules ’s avonds tijdens de 
maaltijden. Voorzorgen : mag gebruikt worden vanaf de 4de maand van de zwangerschap en bij borstvoeding. De 
aanbevolen dosissen nauwgezet naleven.  Kinderen van 6 tot 12 jaar : 1 capsule ’s morgens en 1 capsule ’s 
avonds tijdens de maaltijd. 
 
Origine 32 winterweerstand 
Bestanddelen : acerolasapconcentraat 75 mg, gezuiverde propolis 50 mg, echinacea purpurea-sap 
droogextract 25 mg. 
Eigenschappen : acerola is een natuurlijke bron van vitamine C. Propolis beschermt de bijenkorf tegen de 
micro-organismen. Echinacea is de plant bij uitstek om de afweermechanismen te stimuleren. Gebruik : 
versterkt de natuurlijke weerstand. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens tijdens de maaltijd. 
Voorzorgen : bij zwangerschap of borstvoeding uw arts of apotheker raadplegen. Kinderen van 6 tot 12 jaar : 
1 capsule ’s morgens tijdens de maaltijd. 
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Bestanddelen : zoethout droogextract 100 mg, eucalyptus droogextract 75 mg, grove den droogextract 75 mg. 
Eigenschappen : zoethout maakt de ademhalingswegen vrij en stimuleert de weerstand van het lichaam tegen 
aanvallen van buitenaf. Eucalyptus maakt de ademhalingswegen vrij en zuiver. Den verzacht en verlicht de neus en 
de keel. Gebruik : maakt de neus en de ademhalingswegen vrij. Gebruiksaanwijzing : 1 capsule ’s morgens, ‘s 
middags en ‘s avonds tijdens de maaltijd. Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Niet langer 
dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies. Kinderen van 6 tot 12 jaar : 1 capsule ’s morgens en 1 capsule ’s 
avonds tijdens de maaltijd. 
 

    

Bestanddelen : zoete venkel droogextract 100 mg, witte klei 100 mg, inuline 100 mg. 
Eigenschappen : venkel bevordert de vertering en gaat een opgeblazen gevoel tegen, met een platte buik 
als resultaat. Witte klei absorbeert darmgassen, waardoor het opgeblazen gevoel voorkomen wordt. Inuline 
(cichoreiwortel) beperkt de opname van koolhydraten en vetten, en draagt bij tot het behoud van een 
evenwichtige darmflora. 
Gebruik : voor een platte buik. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens tijdens de maaltijd. 
Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap. Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 

  
Bestanddelen : garcinia cambogia droogextract 75 mg, groene koffie droogextract 75 mg, groene thee 
droogextract 75 mg, chitosan 75 mg. Eigenschappen : garcinia remt de productie en de opslag van vetten. 
Groene koffie en groene thee bevatten polyfenolen die de absorptie van suiker tijdens de spijsvertering 
afremmen en de opstapeling van vetten beperken. Chitosan zet zich vast op de vetten uit voedingsstoffen en 
beperkt hun absorptie. 
Gebruik : helpt bij het afslanken, ter aanvulling van een dieet. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens 
tijdens de maaltijd. 
Voorzorgen : vermageringsdiëten worden afgeraden bij zwangerschap of borstvoeding. Kinderen : vanaf 12 
jaar. 
 

   

Bestanddelen : carrageen 125 mg, spiruline 100 mg, gedroogd vruchtvlees van appel 75 mg. 
Eigenschappen : carrageen is een heel vezelrijke alg die opzwelt in aanwezigheid van water. Het is een 
mechanische hongerstiller. Spiruline is een alg die het vetgehalte in het lichaam beperkt. Pectine in het 
vruchtvlees van de appel is een mechanische hongerstiller.Gebruik : vermindert de eetlust. 
Gebruiksaanwijzing : 2 capsules 20 minuten voor de hoofdmaaltijd, met een groot glas water. Voorzorgen : 
vermageringsdiëten worden afgeraden bij zwangerschap of borstvoeding. Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 
Origine 52 spijsvertering  
Bestanddelen : artisjok droogextract 125 mg, rozemarijn droogextract 100 mg, pepermunt droogextract 50 
mg. 
Eigenschappen : artisjok onderdrukt misselijkheid, zwellen van de buik, een zwaar gevoel in de maag, en 
versnelt de vertering. Rozemarijn bevordert de vertering en onderdrukt flatulentie en zwellen van de buik. 
Pepermunt stimuleert de spijsvertering en vermijdt plotselinge vermoedheid na een te uitgebreide maaltijd. 
Gebruik : voor een gemakkelijke spijsvertering. Gebruiksaanwijzing : 1 capsule ’s middags en ’s avonds 
tijdens de maaltijd. Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken bij 
verstopping van de galwegen. Uw arts raadplegen bij galstenen. Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 
Origine 53 opgeblazen gevoel 
Bestanddelen : venkel droogextract 100 mg, melisse droogextract 75 mg, artisjok droogextract  
75 mg. Eigenschappen : venkel beperkt de vorming van darmgassen en een opgeblazen gevoel. Melisse 
kalmeert de spijsvertering. Artisjok vermindert flatulentie en een opgeblazen gevoel. 
Gebruik : bestrijdt het opgeblazen gevoel. Gebruiksaanwijzing : 1 capsule ’s middags en ’s avonds tijdens de 
maaltijd. Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij verstopping van de galwegen. Uw 
arts raadplegen bij galstenen. Kinderen : 2 tot 5 jaar : maximaal 1 capsule per dag (de capsule openen en de 
inhoud vermengen met een zoet voedingsmiddel).  6 tot 12 jaar : maximaal 2 capsules per dag. 
 
Origine 54 transit 
Bestanddelen : psyllium 150 mg, inuline 100 mg, cascara droogextract 50 mg.  
Eigenschappen : psyllium regulariseert de darmtransit. Inuline (cichoreiwortel) draagt bij tot het behoud van 
een evenwichtige darmflora. Cascara werkt licht laxerend.  
Gebruik : bevordert de darmtransit. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens of ’s avonds tijdens de 
maaltijd. Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Bij langdurig gebruik een arts 
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raadplegen. Kinderen : niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. 
 
Origine 55 zuiverend 
Bestanddelen : mariadistel droogextract 100 mg, artisjok droogextract 100 mg, berk droog- 
extract 100 mg. Eigenschappen : mariadistel en artisjok hebben een drainerende werking. Berk draineert de nieren. 
Gebruik : vergemakkelijkt drainage van de nieren. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens tijdens de maaltijd.  
Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken bij verstopping van de galwegen. Uw 
arts raadplegen bij galstenen. Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 
Origine 61 borstvoeding 
Bestanddelen : venkel droogextract 150 mg, fenegriek droogextract 125 mg. 
Eigenschappen : venkel en fenegriek verhogen de melkproductie. 
Gebruik : bevordert de borstvoeding. 
Gebruiksaanwijzing : 1 capsule ’s morgens en ’s avonds tijdens de maaltijd.  
Voorzorgen : niet gebruiken bij zwangerschap. Kan een aanpassing van de insulinedosis bij diabetici 
vereisen. 
 
Origine 63 menopauze 
Bestanddelen : soja-extract met 40% isoflavonen 50 mg, gingko droogextract 45 mg. 
Eigenschappen : soja-isoflavonen verminderen de onaangename effecten van de menopauze. Ginkgo 
vermindert de prikkelbaarheid en zwaarmoedigheid, evenals de opvliegers en het opgezwollen gevoel. 
Gebruik : beperkt de onaangename verschijnselen van de menopauze. Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s 
morgens tijdens de maaltijd.  
Voorzorgen : bij gelijktijdige toediening van anticoagulantia uw arts raadplegen. Bij vrouwen die risico 
hebben op kanker moet zelfmedicatie met fytoestrogenen (soja) onder medische begeleiding gebeuren. 
 
Origine 64 zware benen  
Bestanddelen : paardekastanje droogextract 200 mg, rode wijnstok droogextract 100 mg. 
Eigenschappen : paardekastanje en rode wijnstok verlichten zware benen. 
Gebruik : verlicht zware benen. 
Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens of s’ avonds tijdens de maaltijd.  
Voorzorgen : bij zwangerschap of bostvoeding uw arts of apotheker raadplegen. Kinderen : vanaf 12 jaar. 
 

   
Bestanddelen : Tribulus terrestris droogextract 200 mg, ginseng droogextract 50 mg, zink 10 mg. 
Eigenschappen :   
 • Tribulus terrestris verhoogt het gehalte en de activiteit van de natuurlijke stoffen die instaan  voor 
de activiteit van de man 
 • ginseng verbetert de activiteit, de prestaties en de gemoedsgesteldheid van de man   
 • zink is een goed aanvullend tonicum voor de man. 
Gebruik : stimuleert de man. 
Gebruiksaanwijzing : 2 capsules ’s morgens tijdens de maaltijd. 
Voorzorgen : dit product is uitsluitend bestemd voor mannen. 
Kinderen : niet toedienen aan kinderen. 
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