
SuperSchoon
nr. 214

voedingssupplement

inhoud 15 capsules, 12 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
SuperSchoon bevat naast een aantal kruidenextracten, 
ook Lactospore. Hydroxyanthraceenderivaten uit 
Vuilboom bevorderen de darmwerking en die uit 
Cascara helpen het lichaam te reinigen. Daarnaast is 
Kurkumawortel goed voor de lever en de spijsvertering.

Ingrediënten
Kruidenextracten, capsulehuls (gelatine), citroenzuur 
(acidum citricum anhydricum), lactospore.

Werkstoffen per dagdosering van 3 capsules
KRUIDENEXTRACTEN:
Koemis koetjing-blad (Orthosiphon stamineus)  450 mg
Vuilboom-bast (Rhamnus frangula cortex)  375 mg 
komt overeen met 22,5 mg hydroxyanthraceenderivaten
Guldenroede-extract (Solidago virgaurea)  300 mg
Cascara-bast (Rhamnus purshiana cortex)  225 mg 
komt overeen met 20 mg hydroxyanthraceenderivaten
Kurkumawortel-extract (Curcuma rhizoma)  150 mg
Mariadistel-extract (Silybum marianum)  150 mg
Aloë (Aloe capensis)  90 mg 
komt overeen met 16,2 mg hydroxyanthraceenderivaten
OVERIG:
Citroenzuur (acidum citricum anhydricum) 225 mg 
Lactospore  60 mg

Dosering en gebruik
Dagdosering: 3 maal daags 1 capsule innemen met 
ruim water.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Uitsluitend geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar 
en niet langer dan tien dagen achtereen gebruiken.

Waarschuwing
Niet gebruiken tijdens de periode van zwangerschap 
en het geven van borstvoeding en niet gebruiken bij 
aandoeningen van het maagdarmkanaal.  
Bij optreden van diarree moet men er rekening mee 
houden dat de werking van medicijnen hierdoor kan 
worden verminderd.
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.

SuperSchoon is een voedingssupplement en valt in 
de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingsupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Nederland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 273
kJoule 1150
Vetten 2,55 g
verzadigde vetzuren 0,51 g

Koolhydraten 29,4 g
suikers 23,5 g

Eiwitten 19,7 g
Zout 0 g

SuperSchoon is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland. 

Raadpleeg bij vragen over dit  preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.superschoon.eu

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.superschoon.eu


