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Voedingssupplement

VisOlie

Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie: Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig, ook als u al eerder deze capsules 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 • www.bional.nl

Ingrediënten:
Visolie, gelatine, glycerol en tocoferol.
Werkstoffen per capsule:
500 mg Geconcentreerde visolie met EPA (min. 21%) en DHA (min. 15%); totaal omega-3: min. 45%.
Aan VisOlie zijn geen suiker (sacharose), gist, gluten en lactose toegevoegd.
De Gezondheidsraad adviseert 200 mg EPA/DHA per dag.
Toedieningsvorm en inhoud:
Verpakking met 40 capsules (4 blisters à 10 capsules).
Verpakking met 100 capsules (10 blisters à 10 capsules).
Eigenschappen en invloed:
Omega-3 vetzuren zijn van belang voor talloze fysiologische functies in ons lichaam. Het is dan ook belangrijk
dat ons lichaam hiervan een juiste hoeveelheid binnenkrijgt. De bereidingsmethoden van onze voeding zijn
veranderd met meer geraffineerde voeding en kant-en-klaar maaltijden. Hierdoor bevat onze voeding
voornamelijk omega-6 vetzuren en kan het gehalte aan omega-3 vetzuren verminderd zijn.
Omega-3 vetzuren kunnen niet door ons lichaam zelf aangemaakt worden, maar komen o.a. voor in vis,
groente en fruit. Daarom kan toevoeging van omega-3 vetzuren dan ook van belang zijn. VisOlie bevat
voldoende omega-3 vetzuren. VisOlie heeft een gunstige invloed op hart en bloedvaten, is goed voor de
bloeddruk en helpt bij de verlaging van het cholesterolgehalte. Het houdt de gewrichten soepel en heeft
een gunstige invloed op het concentratievermogen en de huid.
VisOlie van BIONAL is op een speciale manier ontwikkeld, waardoor tijdens en na de inname geen vervelende
geur ontstaat. Bovendien is onze VisOlie 100% natuurzuiver, want deze is afkomstig uit een schone wereldzee.
Te gebruiken voor:
Hart en bloedvaten, concentratievermogen, gewrichten en huid.
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.
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Combinatie met andere middelen:
Over de invloed van het gelijktijdig innemen van dit product met andere middelen is niets bekend.
Raadpleeg uw behandelend arts/apotheker.
Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie:
Dit product is aan te bevelen bij zwangerschap.
Gebruiksaanwijzing:
Volwassenen en kinderen: 1 x daags 1-2 capsule(s).
VisOlie capsules bij voorkeur voor of tijdens de maaltijd met water innemen.
Geschikt voor diabetici.
Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Speciaal voor (aanstaande) moeders, baby’s en jonge kinderen is BIONAL VisOlie Gold Druppels in
een handige doseerverpakking verkrijgbaar.
Wijze van bewaren:
Bij kamertemperatuur (15ºC tot 25ºC), droog en donker bewaren.
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.
Tenminste houdbaar tot:
Zie opdruk verpakking.
Datum aangepast:
23 februari 2006
Registratiehouder:
BIONAL Pharma B.V. • Postbus 46 • NL- 8400 AA Gorredijk
De tekst van deze gebruiksaanwijzing is opgesteld
op basis van richtlijnen voor gezondheidsproducten.
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