Voedingssupplement

VISOLIE

Gebruiksaanwijzing

OMEGA-3 VETZUREN
Algemene informatie: Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Mocht u na het lezen van de gebruiksaanwijzing
nog vragen hebben, neem dan contact op met:

Waarschuwingen
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. In zeer zeldzame gevallen kan er overgevoeligheid voor één of meerdere
bestanddelen bestaan.
Combinatie met andere middelen
Over de invloed van het gelijktijdig innemen van dit product met andere middelen is niets bekend.
Raadpleeg uw arts/apotheker.
Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie
Dit product kan zonder bezwaar worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie.
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Aanbevolen gebruik per dag
Volwassenen en kinderen: 1 x daags 1-2 capsule(s).
VisOlie capsules bij voorkeur tijdens of na de maaltijd met water innemen.
Aanbevolen dosering niet overschrijden.

Ingrediënten
Visolie, gelatine, water, bevochtigingsmiddelen: glycerol, sorbitol, antioxidant: tocoferolrijk extract.
Samenstelling
Een dagdosering van 1-2 capsule(s) bevat:
500-1000 mg geconcentreerde visolie met EPA (min. 21%) en DHA (min. 15%); totaal omega-3: min. 45%.

Wijze van bewaren
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) op een droge en donkere plaats bewaren.

Toedieningsvorm en inhoud
Verpakking met 40 capsules (4 blisters à 10 capsules).
Verpakking met 100 capsules (10 blisters à 10 capsules).

Het natuurlijke concentratieproces van VisOlie capsules maakt dat de van nature in visolie voorkomende vetten
in VisOlie capsules aanwezig blijven. Bij lagere temperaturen kunnen deze vetten kleine vlokjes vormen. Ook met
de vlokjes blijft de invloed van VisOlie capsules goed.

Eigenschappen en invloed
Het hart wordt ook wel de motor van ons lichaam genoemd; het pompt het bloed door onze bloedvaten en zorgt
ervoor dat het gehele lichaam van zuurstof en voedingstoffen wordt voorzien, dat organen met elkaar kunnen
samenwerken en dat afvalstoffen worden afgevoerd. Zonder ons hart kunnen we niet leven, daarom is het erg
belangrijk er goed voor te zorgen.

Ten minste houdbaar tot
Zie opdruk verpakking.

Artikelnummer :

Bional VisOlie is gemaakt volgens een speciale productiemethode, die ervoor zorgt dat tijdens en na de inname
geen vervelende geur ontstaat.
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Niet te gebruiken bij
Er zijn geen speciale situaties bekend waarbij dit product niet gebruikt kan worden.

13035.5

150 x 167 mm

Let op !
Data en proef altijd bij elkaar
houden

Versie

Datum aangepast
Juli 2012

Regelmatig vis eten is goed voor het hart. Vis bevat namelijk de unieke omega-3 vetzuren EPA en DHA die, bij
dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA, bijdragen aan het goed blijven functioneren van het hart. Daarnaast
is DHA, bij dagelijkse inname van 250 mg, een belangrijke bouwsteen voor de hersenen en is het goed voor het
gezichtvermogen, om scherp te blijven zien.
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