Voedingssupplement

Lipblaasjes

Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie: Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Mocht u na het lezen van de gebruiksaanwijzing
nog vragen hebben, neem dan contact op met:
Bional Nederland bv - Postbus 6612 - 3002 AP Rotterdam
Consumentenservice: 0800 - 020 20 20 - E-mail: bional@chefaro.com - www.bional.nl

Ingredinten:
L-lysine, verstevigingsmiddel: microkristallijne cellulose, kattenklauwextract, zink, antiklontermiddelen:
magnesiumstearaat, siliciumdioxide, stearinezuur, verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose,
cellulosegom, bevochtigingsmiddel: vernet cellulosegom, kleurstof: titaandioxide, dextrine, dextrose,
emulgator: sojalecithine, voedingszuur: trinatriumcitraat.

Artikelnummer :

13524.1

Een dagdosering van 2 tabletten bevat:
1000 mg L-lysine
250 mg Cats Claw
15
mg Zink (150% ADH*)

Formaat :

* ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Let op !
Data en proef altijd bij elkaar
houden

Toedieningsvorm en inhoud:
Verpakking met 60 tabletten (6 blisters  10 tabletten)
Eigenschappen en invloed:
Ongeveer twintig procent van alle mensen heeft regelmatig lipblaasjes. Zulke blaasjes op of rond de lippen
zijn een ontsierend gezicht en komen altijd ongelegen. Vooral onder invloed van de zon, wanneer de weerstand
minder is of in drukke tijden is de kans op het ontstaan van lipblaasjes groot.
Bional Lipblaasjes helpt bij de verzorging van lipblaasjes, maar is ook goed voor het natuurlijke afweersysteem.
Het bevat het essentile aminozuur L-lysine. Dit aminozuur ondersteunt het natuurlijke afweersysteem en kan
niet door het lichaam zelf worden aangemaakt, maar moet uit de voeding worden opgenomen. Zink en Cats
Claw (Kattenklauw) in Bional Lipblaasjes zijn tevens goed voor het natuurlijke afweersysteem. Zink beschermt
ook de huid. Door haar zuiverende en verzorgende invloed ondersteunt zij verder het herstellend vermogen
van de lippen en huid.
Te gebruiken bij:
Lipblaasjes
Niet te gebruiken bij:
Dit product dient niet te worden gebruikt door vrouwen die zwanger willen worden, bij zwangerschap en borstvoeding.
Gebruik wordt afgeraden indien u recent een transplantatie heeft ondergaan of binnenkort zult ondergaan en wanneer
u bloedverdunners gebruikt.

Data

Versie
22-09-2010
23-09-2009
27-09-2010

167x150 mm
open/gesneden

Kleur

Waarschuwing:
Buiten bereik van kinderen houden.
Dosering:
2 maal daags 1 tablet een half uur vr of twee uur na een maaltijd met water innemen.
Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Wat te doen indien vergeten is een dosering in te nemen:
Neem de dosis alsnog wanneer u merkt dat u deze vergeten bent in te nemen, tenzij u het pas ontdekt
wanneer het bijna tijd is voor een volgende dosis. In dat laatste geval de dosis niet extra innemen,
maar gewoon uw schema verder volgen.
Wijze van bewaren:
Bij kamertemperatuur (15C tot 25C), droog en donker bewaren.

Artikelnummer :
Formaat :

Ten minste houdbaar tot einde:
Zie opdruk verpakking.

Data

Datum aangepast:
28 september 2010
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167x150 mm
open/gesneden

Let op !
Data en proef altijd bij elkaar
houden

Versie
22-09-2010
23-09-2009
27-09-2010
30-09-2010

13524.1

Kleur

