
FROXIMUN TOXAPREVENT 

MEDI PLUS  

    GEBRUIKSAANWIJZING                         .              

Sticks, 3.000 mg poeder 
natuurlijk geactiveerd zeoliet (Clinoptiloliet) 

 
Natuurlijk medisch zelfzorgmiddel voor het ontgiften van het spijsverteringskanaal en het 
ontlasten van de lever. 
 
 
Beste gebruiker, 
 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u, die u bij het gebruik van dit medisch zelfzorgmiddel in ogenschouw dient te nemen. Neem bij vragen contact op met uw arts 
of  therapeut. 
 

 

FROXIMUN TOXAPREVENT MEDI PLUS is bedoeld voor de preventie, behandeling en therapieondersteuning van ziekten. De werking berust op de bijzondere 
eigenschap dat het schadelijke stoffen al in het spijsverteringskanaal bindt. Hierdoor kan de lever als belangrijkste ontgiftingsorgaan effectief worden ontlast. 
 
FROXIMUN TOXAPREVENT MEDI PLUS biedt het pure ontgiftingsvermogen van Froximun, met als extra toevoeging calcium en magnesium. Bij gebruik in 
poedervorm begint het al in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal te werken. 
 
Dosering en duur van het gebruik 

• Tenzij anders voorgeschreven door uw arts of therapeut, mengt u 1–2 keer per dag de inhoud van een stick door een ruime hoeveelheid vloeistof 
(bijv. een glas met 0,3 l koolzuurvrij water of groene thee) en drinkt u dit mengsel voor een hoofdmaaltijd op. 

• Gebruik niet meer dan de aangegeven dagelijkse hoeveelheid van 2 sticks, zonder uw arts, alternatieve genezer of therapeut te hebben 
geraadpleegd. 

• Deze verpakking is voldoende voor ongeveer 30 dagen (30 sticks) of 10 dagen (10 sticks). 
• Tenzij anders voorgeschreven door uw arts, alternatieve genezer of therapeut is na een ononderbroken gebruiksduur van 28 dagen een pauze van 

minstens 7 dagen nodig, voordat de behandeling mag worden herhaald. 

• Open de stick pas vlak voor het gebruik en meng de inhoud direct door de vloeistof. Neem alleen het aantal sticks uit de kartonnen doos dat u op 
dat moment nodig hebt. 
 

Werking 
• Binding van ammonium 
• Binding van de zware metalen lood en kwik 
• Binding van histamine en andere aminen, bijvoorbeeld dimethylamine om de vorming van nitrosaminen te verminderen 
• Essentiële stoffen zoals zink en ijzer worden aantoonbaar niet gebonden en blijven behouden voor het organisme 

 
Let op 

• Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medisch probleem hebt, dient u uw arts te raadplegen voordat u FROXIMUN TOXAPREVENT MEDI 
PLUS gebruikt. 

• Stop met het gebruik als u een ongebruikelijk effect bemerkt. 
• Niet tegelijk met geneesmiddelen gebruiken: wacht na inname van een geneesmiddel minstens 60 minuten voordat u FROXIMUN TOXAPREVENT 

MEDI PLUS gebruikt. 
 
Bewaring en houdbaarheid 

• Buiten bereik van kinderen bewaren. 
• Droog en bij een temperatuur van minder dan 60 °C bewaren. 
• Beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. 
• Zie voor de houdbaarheid de onderkant van het kartonnen doosje of de opdruk op de rand van de stick. 
 

Ingrediënten 
• 1 Stick bevat 3.000 mg poeder bestaande uit MANC (Modified and Activated Natural Clinoptilolite), calciumcarbonaat en  magnesiumcarbonaat. 

 
               Gehalte aan mineralen (GDA*):                                                         
                Mineraal  Per stick van3 g         Per 2 sticks van 3 g 
               Calcium                27%   54 % 
               Magnesium               21%                             42% 
              * GDA, aandeel van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

 
 

Fabrikant van dit medische zelfzorgmiddel: Importeur voor Nederland, België, Luxemburg: 
 

Froximun AG ZeoDetox B.V. 
Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Duitsland Lireweg 13, 7051 HW Varsseveld, Nederland 
Telefoon:     +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199 
 

Tel:      +31 (0)315 76 90 29 
 

E-mail:         info@froximun.de 
 

E-mail:        info@zeodetox.com 
 

Web:           www.froximun.de 
 

Web:          www.zeodetox.com 
 

 
 

FROXIMUN TOXAPREVENT MEDI PLUS is een Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel, voorzien van een CE-markering. 
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                                          Deze gebruiksinformatie werd voor het laatst bijgewerkt op: 05-02-2017 
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