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Productfiche 

Conco®

VOORDELEN

•  brengt de ademhalings- en 
spijsverteringsstelsels in 
balans

•  bevordert een gezonde 
bloedsomloop 

•  gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten

•  zeer geconcentreerd 

•  effectief gebalanceerde 
formule 

Neem twee capsules tijdens de maaltijd.

V:  Wat is het element metaal? 
A:   In de Chinese geneeskunde betekent gezond zijn dat de vijf elementen in 
evenwicht zijn:
hout, vuur, aarde, metaal en water.
Elk element heeft zijn eigen rol in je lichaam.
Metaalwordt geassocieerd met de longen en dikke darm en de eigenschappen 
vastberadenheid, precisie en organisatie.
 V:  Hoe weet ik of het element metaal bij mij uit balans is?
A:  Wanneer je element metaal in balans is, heb je het gevoel dat je alles aankan. 
Als je element metaal niet in balans is, kan dit negatieve gevolgen hebben voor je 
ademhalings- en spijsverteringsstelsel en ook voor de gezondheid van je huid. 
Bovendien kan het een negatieve invloed hebben op je humeur, zodat je je droef 
en verdrietig voelt.

AANBEVELING 

CHUAN XIONG-WORTEL  
De chuan xiong-wortel, ook bekend onder de naam "lavas", heeft warme 
eigenschappen die een gezonde bloedsomloop bevorderen.

VRUCHT VAN HET HANGENDE CHINESE KLOKJE     
De vrucht van het hangende Chinese klokje is goed voor het ademhalingsstelsel 
en de huid. De plant wordt ook wel forsythia of lian qiao genoemd.

BAMBOEBLAD  
Bamboebladeren bevatten veel vezels en silicium dat de botten en huid versterkt. 
Ze hebben verkoelende eigenschappen en bevorderen een gezonde 
spijsvertering.

VEELGESTELDE VRAGEN 

ADEM ZONDER PROBLEMEN, VOEL JE IN BALANS
Het Conco®-supplement is ontwikkeld om het ademhalingsstelsel een handje te helpen, met kruiden 
die het lichaam in balans brengen door een combinatie van "verwarmende" (reinigende Yang-energie) 
en "verkoelende" (voedende Yin-energie) kruiden*.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Conco® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® en ontworpen om bij te 
dragen aan een optimale gezondheid door middel van de juiste voeding en om het 
lichaam in balans te houden. Conco® is exclusief samengesteld met een 
gepatenteerde mix geconcentreerde kruiden voor optimale effectiviteit. Het is een 
unieke combinatie van de Oostelijke kruidentraditie en de Westerse wetenschap en 
bevordert een gezond ademhalingsstelsel.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

FORMULE 
GEBASEERD OP DE 
EXPERTISE VAN DE 
EIGENAAR

IN EIGEN BEHEER 
VERVAARDIGD

GEMAAKT VAN 
NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN

GEcertiFICEERD 
ALS KOOSJER

GECERTIFICEERD 
ALS




