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PURASANA
Raf De Jonckheere creëerde het
merk Purasana vanuit zijn persoonlijke passie voor natuurlijke
en biologische producten. Zijn
doel: kwaliteitsvolle, veilige en
doeltreffende producten ontwikkelen, produceren en commercialiseren. Dat gebeurt zowel in eigen
beheer als in samenwerking met
professionele partners en labo’s.

Met de Purasanaproducten wil
hij mensen mooier, gezonder en
energieker maken. Kortom: het
algemeen welzijn verbeteren.
Daarom richt Purasana zich
niet enkel op de health- en
foodmarkt, maar ook op andere
sectoren zoals sport, wellness,
home en beauty.
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Wat is 
gemmotherapie?

4

Gemmotherapie is de jongste tak uit de fytotherapie. Zij
maakt gebruik van de knoppen,
scheuten, kiemen en wortelvezels of embryonale weefsels van
de planten. Deze embryonale
weefsels bevatten alle eigenschappen (zowel biochemische
als energetische) van de toekomstige volledige plant (zowel van
de vruchten, bloemen, bladeren,
stengels, wortels, enz...) en
kunnen ingezet worden om onze
gezondheid te ondersteunen en
te optimaliseren.
Gemmotherapie is een holistische benadering. Dit betekent
dat zij zowel op het fysieke en
energetische niveau als op het
psychische en emotionele niveau
werkzaam is.

De grondlegger van de gemmotherapie is de Belgische
arts Dr. Pol Henry. In de jaren
’60 onderzocht hij embryonale
plantencellen op hun therapeutische eigenschappen, dit naar
aanleiding van het onderzoek van
zijn collega Dr. Niehans naar het
geneeskundig gebruik van dierlijke embryonale cellen. Daaruit
ontstaat de “fyto-embryotherapie”, waarvan hij later zijn eerste
bevindingen publiceert in het
boek “Phytembryothérapie”.
In de jaren ’80 start de Franse
arts Dr. Max Tétau, samen met
een aantal andere Europese artsen, de verdere ontwikkeling van
de fyto-embryotherapie. Hij geeft
haar de definitieve naam “gemmotherapie” naar het Latijnse
woord gemma dat zowel “knop”
als “halfedelsteen” betekent.

Puragem
singles
Geconcentreerde unitaire moedermaceraten
van biologische knoppen, jonge scheuten en
jonge bladeren afkomstig van één plant.

De toepassingen zijn
multipel zoals drainage,
stimulatie, regeneratie,
remineralisatie maar 
voornamelijk regulatie.
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De geconcentreerde gemmotherapie
bevat een zeer brede waaier aan
actieve bestanddelen die door
hun synergetische werking de
gekende kracht geven aan
deze therapievorm.

Specialist in
gemmotherapie
Dirk De Bock

CITROEN

BLAUWE
BOSBES
BERK

AMANDEL

Voor soepele gewrichten,
ondersteunt de werking van de
urinewegen en helpt de natuurlijke
weerstand te versterken.

Ondersteunt de
doorstroming en helpt de
cholesterol te beheersen.

NEW

Ondersteunt de
doorstroming, helpt
de cholesterol te
beheersen, stimuleert
de spijsvertering en is
rustgevend.

Ondersteunt de
microcirculatie, de
gezondheid van de
bloedvaten en de
darmtransit, behoudt
een normaal bloedsuikerniveau en is
een antioxidant.

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW
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DEN
APPEL
Helpt de cholesterol te beheersen,
ondersteunt de doorstroming en
verbetert de concentratie, bevordert
de darmwerking en ondersteunt
bij afslanken, te gebruiken bij
opvliegers en prikkelbaarheid ten
gevolge van de menopauze.

BRAAMSTRUIK
Draagt bij tot gezonde luchtwegen
en het behoud van sterke botten.

Voor het behoud
van sterke botten
en kraakbeen,
houdt gewrichten
soepel, ondersteunt
het afweersysteem
en is gunstig voor
een goed geestelijk
evenwicht.

ES

HAZELAAR

Drainerend, ondersteunt de renale
eliminatie, draagt bij tot gezonde
gewrichten en gezonde urinewegen
en nieren.

Draagt bij tot gezonde luchtwegen
en bloedvaten, ondersteunt
de doorstroming, beheerst het
cholesterolgehalte, is gunstig voor
een goed geestelijk evenwicht en
tonifieert het lichaam.
NEW

NEW
NEW
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HEERMOES
ELS
Ondersteunt het afweersysteem,
ondersteunt de werking van
het geheugen en de vasculaire
gezondheid.

GINKGO
FRAMBOOS
Verlicht (pre)menstruele klachten
en versterkt tijdens de menopauze,
ondersteunt renale eliminatie,
drainerend.

Helpt het mentale welzijn
te behouden, draagt
bij tot de bescherming
van het geheugen bij
het ouder worden en
stimuleert het geheugen.

Draagt bij tot gezonde
botten, gewrichten, huid,
haar, nagels, urinewegen,
luchtwegen, hart en
bloedvaten, ondersteunt
de eliminatie en het
afweersysteem en is
remineraliserend.

HONDSROOS
Ondersteunt het
immuunsysteem,
geeft een
verzachtende
invloed op de
luchtwegen, voor
het behoud van
sterke botten.

MAMMOETBOOM
Voor het behoud van
sterke botten, versterkt de
levenskracht, is gunstig voor
het uithoudingsvermogen en
een goed geestelijk evenwicht.

LIJSTERBES
Ondersteunt de
doorstroming en
te gebruiken bij de
verschijnselen van de
menopauze.

NEW
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JENEVERBES
Ondersteunt de renale eliminatie, helpt
de natuurlijke weerstand te versterken,
behoudt een normaal bloedsuikerniveau,
ondersteunt de spijsvertering en het
vetmetabolisme, drainerend en bestrijdt de
vorming van vrije radicalen.

LINDE
Werkt relaxerend,
ondersteunt een
gezonde slaap
en verhoogt de
weerstand van
het organisme.

MEIDOORN
Draagt bij tot
een gezond hart,
ondersteunt de
doorstroming, is
ontspannend, geeft
een goede en gezonde
nachtrust.

OLM

ROZEMARIJN

Ondersteunt de huid, te
gebruiken voor een goede
darmfunctie en houdt de
gewrichten soepel.

Bevordert de
spijsvertering, helpt
een gezonde lever te
behouden, verhoogt de
weerstand, geeft meer
energie en heeft een
zuiverende werking.

POPULIER
Ondersteunt de
doorstroming, draagt
bij tot gezonde
luchtwegen en
gezonde gewrichten, is
gunstig voor een goed
geestelijk evenwicht.

NEW

NEW
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OLIJFBOOM

PAARDENKASTANJE

Ondersteunt de
doorstroming, is
gunstig voor een goed
geestelijk evenwicht,
verbetert het geheugen,
ondersteunt het
vetmetabolisme.

Ondersteunt de doorstroming,
verlicht zware benen, versterkt
huid en haar.

RODE BOSBES
Draagt bij tot premenstrueel
comfort en versterkt tijdens
de menopauze, stimuleert de
opname van calcium en houdt
gewrichten soepel.

TAMME KASTANJE
Ondersteunt de doorstroming.

VLIER

WOLLIGE SNEEUWBAL

Antioxidant, ondersteunt
de zuivering, uitscheiding
en gewichtsbeheersing,
verhoogt de weerstand
van het organisme,
draagt bij tot gezonde
luchtwegen, ondersteunt
de renale eliminatie en
houdt de gewrichten
soepel.

Draagt bij tot gezonde
luchtwegen en houdt
de gewrichten soepel.

NEW

NEW

NEW
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WALNOOT

VIJG
Rustgevend en gunstig voor
een goed geestelijk evenwicht,
te gebruiken bij slechte eetlust,
bevordert de spijsvertering, helpt in
geval van oprispingen.

Bevordert de
spijsvertering, een goede
darmflora en darmwerking,
te gebruiken bij
winderigheid, ondersteunt
het afweersysteem en
geeft een verzachtende
invloed op de luchtwegen.

ZWARTE BES
Voor soepele spieren en
gewrichten, werkt drainerend,
versterkt de levenskracht, heeft
een verzachtende invloed op
de luchtwegen, ondersteunt de
doorstroming.

Puragem
complex
Synergetische samenstelling van verschillende
geconcentreerde moedermaceraten van biologische
knoppen, jonge scheuten en jonge bladeren.
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Gemmotherapie kan ingezet
worden voor het ganse gezin.
Er zijn geen risico’s op
overdosering waardoor
gemmotherapie kan ingezet
worden bij zwangere vrouwen* en
jonge kinderen.

(*behalve enkele uitzonderingen)

Specialist in
gemmotherapie
Dirk De Bock

CYCLUS
Draagt bij tot een gezond
(pre)menstrueel comfort
dankzij framboos,
wijnstok, wollige
sneeuwbal en rozemarijn.

ARTICULA
Draagt bij tot een goede werking
van de gewrichten dankzij zwarte
bes, wilde wingerd, rode wijnstok
en ruwe berk.

CIRCULA
Helpt een goede circulatie te
behouden dankzij paardenkastanje,
tamme kastanje en zwarte els.
NEW

NEW

NEW

NEW
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COLO

CARDIA
Helpt een gezond hart te
behouden dankzij meidoorn,
zwarte els en maïs.

Draagt bij tot een
gezond darm- en
microbieel evenwicht
dankzij rozemarijn,
rode bosbes,
vijgenboom en
wijnstok.

DEFENCE
Ondersteunt de
natuurlijke weerstand
dankzij zwarte els,
populier en zwarte bes.

DIGEST

MALE COMFORT

Bevordert de spijsvertering,
goed voor de
cholesterolspiegel, heeft
een zuiverende werking en
helpt een gezonde lever te
behouden met ingrediënten
als jeneverbes, zachte b
 erk
en rozemarijn.

Draagt bij tot gezonde
urinewegen dankzij
mammoetboom,
struikheide, rode bosbes
en zachte berk.

HARMONY
Draagt bij tot een
evenwichtige
mentale en fysische
gezondheid
dankzij meidoorn,
mammoetboom,
ginkgo en zomereik.

NEW

NEW

NEW
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DERMO
Draagt bij tot een
gezonde huid, haren
en nagels dankzij
olm, heermoes en
zwarte bes.

DRAINA
Wordt gebruikt voor de afvoer van
het organisme (diureticum) dankzij
jeneverbes, rode bosbes, zachte
berk en struikhei.

IMMUNO
Ondersteunt het immuunsysteem
en de natuurlijke weerstand dankzij
hondsroos, zilverspar, ruwe berk en
zwarte bes.

MEMO

MIGRA

Ondersteunt de
perifere circulatie
van de aders dankzij
zwarte els, olijfboom
en rozemarijn.

Ondersteunt de perifere
circulatie en de gezondheid
van de hersenen dankzij
zwarte els, vijgenboom,
hondsroos en zwarte bes.

POLLEN
Ondersteunt en heeft een
verzachtende invloed op de
luchtwegen dankzij zwarte bes,
wollige sneeuwbal en rozemarijn.

NEW

NEW
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OSTEO
MENO
Helpt om de symptomen van
de menopauze te verlichten
dankzij rode bosbes, braamstruik,
meidoorn en appelboom.

Helpt gezonde
botten te behouden
dankzij braamstruik,
zilverspar,
mammoetboom en
heermoes.

RELAX
Helpt om optimaal
te relaxen dankzij
vijgenboom, meidoorn
en zilverlinde.

SINUS

VITALITY

Draagt bij tot de secretie
van slijm en te gebruiken
om de neus vrij te maken
dankzij haagbeuk, zwarte els,
hondsroos en zwarte bes.

Helpt om zich
energieker te voelen
dankzij rozemarijn,
zwarte bes,
mammoetboom en
zomereik.

TRANS
Ondersteunt de
uitscheiding en de
gewichtsbeheersing
dankzij vlier,
rozemarijn en
appelboom.

NEW

NEW

NEW
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RESPIR
Draagt bij tot gezonde
luchtwegen dankzij
braamstuik, hazelaar,
wollige sneeuwbal en
zwarte bes.

SLEEP
Helpt om een gezonde
slaap te behouden
dankzij zilverlinde,
meidoorn en appel.

VISION
Ondersteunt de perifere circulatie
van de ogen dankzij blauwe bosbes,
ginkgo, jeneverbes en zwarte bes.

Meer info op
purasana.be

Een handig overzicht
van de Puragem
producten vind je in
onze display.
Ontdek snel welk
product bij je past.

Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Producten en info:
dirk.de.bock@purasana.be
Commerciële en praktische vragen:
info@purasana.be

Purasana bvba - Heulestraat 104, 8560 Gullegem, Belgium
+32 (0)57 20 06 75 - info@purasana.be - www.purasana.com
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