
Oscillococcinum
Ik bereid me voor op de winter

met

De symptomen van grieptoestanden 
herkennen 

Dit zijn de signalen die u meteen moeten doen 

reageren:

- U hebt rond de 38°C koorts.

-  U rilt zonder het echt koud te hebben en u hebt 

een gevoel van onbehagen.

-  U hebt lichte spierpijn ook al hebt u geen fysieke 

inspanning gedaan.

- U hebt aanhoudende hoofdpijn.

- U bent abnormaal moe.

Oscillococcinum® vanaf de eerste 
griepacthige symptomen!

De symptomen zijn alertsignalen die uw lichaam 

u stuurt. Leer deze herkennen.

Hoe sneller u reageert, hoe beter u uw lichaam kan 

helpen zich te verdedigen. Zorg er daarom steeds 

voor dat u enkele dosissen Oscillococcinum® 

binnen handbereik heeft! 

Bij een uitgebroken grieptoestand is het belangrijk 

om zo snel mogelijk verlichting te brengen. Bij 

een correcte inname van Oscillococcinum® zal u 

merken dat de genezing sneller verloopt.

Eén dosis Oscillococcinum® per week, vanaf het begin van 
de herfst tot het einde van de winter, kan de intensiteit 
van griepachtige symptomen doen afnemen.

BLOOTSTELLINGSPERIODE

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4

BEGINNENDE GRIEPTOESTAND

Neem vanaf de eerste symptomen Oscillococcinum®.
Zo vroeg mogelijk 1 dosis, eventueel 2 tot 3 keer  
herhalen met een interval van 6 uur.

ZO SNEL

MOGELIJK

+ 6 UUR+ 6 UUR + 6 UUR

BIJ UITGEBROKEN GRIEP

Gedurende 1 tot 3 dagen 1 dosis Oscillococcinum®

’s ochtends en 1 dosis ’s avonds.

DAG 1:

OCHTEND & AVOND

DAG 2:

OCHTEND & AVOND

DAG 3:

OCHTEND & AVOND

Hoe Oscillococcinum® innemen?

Er zijn geen interacties gekend wanneer u Oscillococcinum combineert met andere 
geneesmiddelen. De inhoud van een tube langzaam in de mond laten oplossen.
Bij kinderen jonger dan 1 jaar dienen de globulen vooraf in water te worden opgelost

• Het is een homeopathisch geneesmiddel    
• Voor de hele familie* 
• Praktisch en gemakkelijk te gebruiken
• Zonder slaperigheid

WAAROM
OSCILLOCOCCINUM® ?



Oscillococcinum
Onmiddellijk

Griepachtige toestanden?

De winter staat voor de deur... 

Wanneer de herfst zijn intrede doet, is niets meer 

zoals voorheen. De temperatuur zakt en het wordt 

vochtiger buiten. Het resultaat? Uw organisme is 

verzwakt.  Maar de infecties daarentegen worden 

steeds virulenter. Het is dus belangrijk om  je 

lichaam snel te helpen  zich te verdedigen, 

zonder af te wachten.

Enkele goede reflexen gewoontes

-  Verlucht uw huis. Zoniet wordt de ontwikkeling 

van microben bevordert.

-  Was regelmatig uw handen. Ze kunnen virussen 

overdragen.

-  Eet fruit en groenten. Hun vitamines stimuleren 

uw immuunsysteem.

-  Beoefen een fysieke activiteit. Sporten laat toe 

om toxines te elimineren.

Bereid de winter voor met Oscillococcinum® 

Bij inname van slechts 1 dosis per week, 

tijdens de blootstellingsperiode aan griep, 

kan Oscillococcinum® de intensiteit van de 

symptomen doen afnemen wanneer griepachtige 

symptomen zich manifesteren. 

Homeopathie, een goede reflex 
om jezelf op een andere manier te 
verzorgen 

Homeopathie kan uw lichaam helpen om de grillen 

van de herfst en winter te trotseren onder goede 

omstandigheden. Grieptoestanden behandelen 

met Oscillococcinum®, laat toe zich te verzorgen 

zonder risico op slaperigheid.

Op de dag van de vandaag heeft  50% van de 

belgen*2 vertrouwen in homeopathie om 

winteraandoeningen te behandelen. 

Oscillococcinum is een homeopathisch 

geneesmiddel dat grieptoestanden bestrijdt 

en dit met een ervaring van reeds 45 jaar. Het 

kan ingenomen worden door alle familieleden, 

zelfs door jonge kinderen* en kan tevens tegelijk 

ingenomen worden met andere medische 

behandelingen. Oscillococcinum is verkrijgbaar in 

handige unidosissen, makkelijk om in te nemen, 

en veroorzaakt geen slaperigheid. 

* Bij kinderen jonger dan 1 jaar dienen de globulen vooraf in water te 
worden opgelost.
*2 Dedicated studie “Imago van homeopathie in België”, uitgevoerd in juni 
2013 op een representatief staal van 1091 personen van 18 jaar en meer. 

Homeopathisch geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker.
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies.
Lees aandachtig de bijsluiter. Het actief bestanddeel is Anas
barbariae hepatis et cordis extractum 200K
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