
Intra® 
 Frequently Asked Questions

Vr. Wat is Intra?

A.  Intra is een unieke en gepatenteerde melange van 23 botanische extracten, ontworpen 
om de acht biologische lichaamssystemen te ondersteunen, te balanceren en te 
versterken. Het is speciaal geformuleerd zodat het krachtige doch zeer veilige niveaus 
van elk botanisch extract bevat en wordt al 15 jaar lang over de hele wereld gebruikt. 
Intra is een natuurlijk voedingssupplement dat helpt om de vitaliteit en een optimale 
gezondheid te onderhouden. 

Vr. Wat voor soort voordelen kan ik verwachten bij het gebruik van Intra?

A.  Intra werkt met de natuurlijke systemen van het lichaam en omdat we allemaal anders zijn, 
ervaren we verschillende resultaten bij het gebruik van het product. Over het algemeen helpt 
Intra de gebieden van het lichaam te ondersteunen en te versterken waar we het zwakst 
zijn – vaak zijn de resultaten zeer spectaculair.  Iedereen die op een dagelijkse basis Intra 
gebruikt zal andere voordelen ervaren. Er zijn meer dan 85.000, door collega’s gerecenseerde 
onderzoeken gepubliceerd, waarin de voordelen van elk van de in Intra gevonden botanische 
extracten worden ondersteund.

Vr. Hoeveel Intra moet ik elke dag gebruiken?

A.  De aanbevolen dosis Intra bedraagt 28 tot 56 ml per dag, maar u kunt dagelijks zonder gevaar 
tot 168 ml gebruiken als u vindt dat uw lichaam extra ondersteuning nodig heeft. Intra is 
geschikt voor de hele familie. 

Vr.  Kan het geen kwaad om Intra elke dag gedurende een langere periode te gebruiken?

A.  Nee. Intra is precies voor dit doel ontwikkeld en gebruikt gezuiverde botanische extracten 
in een uitgebalanceerde en veilige formule. Veel kruidenexperts adviseren slechts een korte 
periode hoge doses enkelvoudige botanische middelen te gebruiken. Dit geldt echter niet 
voor Intra aangezien het specifiek is geformuleerd met het oog op de veiligheid ervan en met 
gebruikmaking van een matig niveau botanische extracten.

 
Vr. Is Intra goedgekeurd door de FDA [Voedselveiligheidsdienst]?

A.  Als dieetsupplement wordt Intra beschouwd als een voedingsmiddel en heeft dus 
geen goedkeuring nodig van de FDA. De FDA geeft geen mening of goedkeuring aan 
dieetsupplementen. Uitgebreide en strenge laboratoriumtests bevestigen de veiligheid en 
zuiverheid van alle Intra-componenten. 

Vr. Zijn er bijverschijnselen aan het gebruik van Intra?

A.  Over het algemeen geeft Intra geen bijverschijnselen.  Soms maakt een klein aantal mensen 
kort na het gebruik van het product een milde aanpassings- of reinigende periode door.  
Dit proces duurt gewoonlijk niet meer dan 3 – 5 dagen en kan worden vermeden door een 
kleine hoeveelheid van het product (5 – 10 ml / 1 – 2 tlp) te gebruiken en dit langzaam te 
verhogen naar 28 ml – 56 ml. Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om langzaam te 
beginnen en geleidelijk op te bouwen tot een dagelijks niveau van 28 ml – 56 ml.  Intra is 
een voedingsproduct en als zodanig kan het voorkomen dat een kleine minderheid van de 
mensen een allergische reactie vertoont voor een van de ingrediënten in de formule.  Net als 
bij alle andere voedingsproducten dient men het gebruik van Intra te staken wanneer er een 
allergische reactie optreedt.
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