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Gabaril  
Relax Spray: 
Instant ondersteu-
ning bij ervaring van 
spanning en stress°

Dosering: 4 maal in de mond sprayen (maxi-
maal 3 keer per dag naar behoefte). 

Inhoud: 30 ml

Actieve ingrediënten per 4  sprays (±0,73  ml): GABA (gamma-ami-
noboterzuur) 133,3  mg, Rozewortel (Rhodiola rosea L.) wortelextract 
20 mg gestandaardiseerd op 5% rosavine, Baikalglidkruid (Scutellaria 
baicalensis Georgi) wortelextract 20 mg gestandaardiseerd op 70% bai-
caline, Vitamine B6 (pyridoxinewaterstofchloride) 0,23 mg (16%*). *RI: 
Referentie-Inname

Gabaril  
Spray en Capsules 
De snelle en natuurlijke 

ondersteuning bij angst, 
stress en spanning°

Meladormil
Begin uitgerust de dag1

2 druppels, een half uur voor het slapengaan innemen.

Makkelijk doseerbare 
melatonine met extra 
vitamine B6.

Vitamine B6 is goed voor: 

¹VERMINDERING VAN 
VERMOEIDHEID

PSYCHOLOGISCHE 
FUNCTIE

ZENUWSTELSEL

Ontdek ook… 

SaffraMed
Kies voor een goede gemoedstoestand2 

1 capsule per dag gedurende minstens 4 tot 6 weken.

Een hoog gestandaardiseerd saffraanextract, kurkuma 
in fytosoomvorm en goed opneembare vitaminen B6, 
B12 en foliumzuur.

Goed voor: 
²POSITIEVE GEMOEDS-
TOESTAND EN MENTAAL 
EVENWICHT  
(SAFFRAAN)

PSYCHOLOGISCHE 
FUNCTIE  
(VITAMINEN B6, B12 EN FOLAAT)

ZENUWSTELSEL  
(VITAMINEN B6 EN B12)

Onze producten zijn 
verkrijgbaar bij uw apotheek
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ensis Georgi) 
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(Rhodiola rosea L.)

Vitamine B6

Gabaril Relax Spray

Op de rem… 
voor meer rust 

en ontspanning°°

Wat maakt Gabaril zo uitmuntend?

 Twee uitzonderlijke combinaties 
opgebouwd rond GABA, voor 
een uniek rustgevend gevoel

 Hoge hoeveelheid GABA van 
de zuiverste kwaliteit

 Synergetische werking van 
de ingrediënten

 Hoogkwalitatieve 
plantenextracten 

Stressprikkels zijn overal terug te vinden. Hierdoor 
raakt het zenuwstelsel wel eens overactief. Tijdig 
kunnen terugschakelen naar een ontspanningsmo-
dus is niet altijd vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er 
natuurlijke nutriënten die hierbij ondersteunen. 

Al gehoord van GABA? 
Ja, de naam GABA mag dan wel vreemd in de oren 
klinken, het is zeker geen extravagant ingrediënt.

GABA ofwel gamma-aminoboterzuur is een vrij ami-
nozuur dat in belangrijke mate voorkomt in het men-
selijk lichaam.

De belangrijkste voedselbronnen ervan zijn gekiemd 
voedsel (bijv. gekiemde bruine rijst) en voedsel ge-
fermenteerd door melkzuurbacteriën (bijv. yoghurt, 
kaas). In kleine hoeveelheden komt GABA ook voor in 
ongekookte spinazie, rauwe zoete aardappel en rau-
we tamme kastanjes. Om even te vergelijken: voor een 
dagportie van 600 mg GABA zou u 2,34 kg ongekook-
te spinazie of 1,53 kg Pecorino kaas moeten nuttigen.

Gabaril  
Relax Spray

Instant ondersteuning

Een instant, makkelijk te gebruiken, ondersteuning 
bij ervaring van spanning en stress°. 

°Rozewortel is een adaptogene plant die helpt 
tijdens kortstondige stress.

Vitamine B6 ondersteunt een normaal psycho-
logisch functioneren en het zenuwstelsel.

Gabaril  
Capsules

Rust en Ontspanning°°

Unieke zesvoudige combinatie met GABA.

°°Citroenmelisse is rustgevend, onder-
steunt een goede gemoedstoestand en 
geeft een gezonde nachtrust.

De vitaminen B1 en B6 helpen de werking 
van het zenuwstelsel gezond houden. Vita-
mine B6 speelt trouwens een rol in normale 
psychologische functies zoals concentratie, 
leren, geheugen en redeneringsvermogen.

Vitamine B6 helpt de vermoeidheid te 
verminderen. 

Dosering: 2 capsules per dag

Actieve ingrediënten per vegetarische 
capsule: GABA (gamma-aminoboter-
zuur) 300 mg, Taurine 125 mg, Inositol 
75 mg, Citroenmelisse (Melissa offici-
nalis) bladextract 50 mg gestandaardi-
seerd op ≥7% rozemarijnzuur, Vitamine 
B6  (pyridoxal-5-fosfaat) 3  mg (214% 
RI*), vitamine B1 (thiamine HCl) 2,1 mg 
(191% RI*). *RI: Referentie-inname


