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Venal® Crème

Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie: Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig, ook als u al eerder deze crème heeft gebruikt.
De nieuwe verpakking kan een, aan nieuwe inzichten of bevindingen aangepaste, gewijzigde gebruiksaanwijzing
bevatten. Mocht u na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog vragen hebben, neem dan contact op met:
BIONAL Pharma B.V. • Postbus 46 • 8400 AA Gorredijk
Tel: 0513-469369 • Consumenteninformatie: 0800-020.20.20 • E-mail: consumenteninfo@bional.nl

Ingrediënten:
Aqua, isopropyl palmitate, propylene glycol, polyglyceryl-3-methylglucose distearat, ethoxidiglycol,
Simmondsia chinensis, tocopheryl acetate, glyceryl stearate, cyclomethicone, stearic acid, allantoin,
Ruscus aculeatus, Aesculus hippocastanum, Hamamelis virginiana, silica, bisabolol, Aloë barbadensis,
butylene glycol, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, isobutylparaben,
parfum, alcohol, lactic acid, glucose, benzyl benzoate, citral, citronellol, eugenol, geraniol, limonene, linalool,
hydroxyisohexyl 3-cyclohexane carboxaldehyde, C.I. 77891.
Toedieningsvorm en inhoud:
Verpakking met 75 ml tube.
Eigenschappen en invloed:
Een goede bloeddoorstroming in de benen en voeten is van groot belang voor het normaal functioneren
daarvan. Wanneer dit niet goed verloopt uit zich dit bijvoorbeeld door snel vermoeide benen, koude voeten
en kramp. Daarnaast zien we vaak ontsierende adertjes aan de oppervlakte en zelfs spataderen.
Muizedoorn (Ruscus) is van belang bij de behandeling van diverse aandoeningen die met de bloedvaten
(aderen) te maken hebben zoals spataderen en aderontsteking. Tevens wordt Paardekastanje (Aesculus)
specifiek toegepast bij die aandoeningen in de benen. Toverhazelaar (Hamamelis) werkt zwak samentrekkend
en is ontsmettend (antiseptisch) voor de huid. Het stimuleert het herstel van de huid door het bevorderen van
de huiddoorbloeding. Aloë heeft net als Jojoba olie (Simmondsia) een helende en verzorgende werking op de
aangedane of gespannen huid.
Te gebruiken bij:
Zware vermoeide benen en ontsierende aderen.
Niet te gebruiken bij:
Er zijn geen speciale situaties bekend waarbij dit product niet gebruikt kan worden.
Waarschuwingen:
Buiten bereik van kinderen houden.
In zeer zeldzame gevallen kan er overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen bestaan.
Er zijn geen aanvullende richtlijnen bij het gebruik van Venal crème bij kinderen, ouderen of
speciale consumentengroepen.
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Combinatie met andere middelen:
Over combinaties van Venal Crème met andere middelen is niets bekend.
Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie:
Uit voorzorg dient u tijdens de zwangerschap en lactatie het gebruik van middelen zoveel mogelijk te vermijden.
Voor zover bekend kunt u dit middel gerust gebruiken.
Gebruiksaanwijzing:
Dagelijks 1-3 x de benen en voeten met de crème lichtjes in masseren.
Bij sterk opgezette en vermoeide benen de crème dik aanbrengen, benen omhoog leggen en afdekken
om afkoeling te voorkomen. De crème ± 20 minuten laten inwerken. Bij opgezette aderen de crème
dik aanbrengen, afdekken en omzwachtelen. Geschikt voor langdurig gebruik.
Wijze van bewaren:
Bij kamertemperatuur (15ºC tot 25ºC), droog en donker bewaren.
Tenminste houdbaar tot:
Zie opdruk verpakking.
Datum aangepast:
4 juli 2005
Registratiehouder:
BIONAL Pharma B.V. • Postbus 46 • NL- 8400 AA Gorredijk
De tekst van deze gebruiksaanwijzing is opgesteld
op basis van richtlijnen voor gezondheidsproducten.

Fabrikant: BIONAL Pharma B.V. • Postbus 46 • NL- 8400 AA Gorredijk
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