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Data en proef altijd bij elkaar

houden

23-07-2012 Black

P2985

Versie Kleur

150 x 167 mm

P292

P292

z.o.z.

Waarschuwingen
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Aanbevolen gebruik per dag
’s Morgens 2 tabletten tijdens of na de maaltijd en ’s avonds 1 tablet tijdens of na de maaltijd met voldoende
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 uw volgende dosis. In dat laatste geval de dosis niet extra innemen maar gewoon uw schema
verder volgen.

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

Ten minste houdbaar tot
Zie opdruk verpakking.

Datum aangepast
Juli 2012

Algemene informatie: Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Mocht u na het lezen van de gebruiksaanwijzing

nog vragen hebben, neem dan contact op met:

Omega Pharma Nederland B.V. • Postbus 6612 • 3002 AP Rotterdam
Consumentenservice: 0800 - 020 20 20 • E-mail: info@bional.nl • www.bional.nl

13088.2

Ingrediënten
Verstevigingsmiddel: microkristallijne cellulose, groene thee-extract, Taraxacum officinalisextract, Rosmarinus
officinalisextract, Spiraea ulmaria-extract, bevochtigingsmiddel: vernet cellulosegom, verdikkingsmiddelen:
hydroxypropylmethylcellulose, cellulosegom, antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide,
stearinezuur, kleurstoffen: titaandioxide, indigotine, dextrine, dextrose, emulgator: sojalecithine, voedingszuur:
trinatriumcitraat.

Samenstelling
Een dagdosering van 3 tabletten bevat:
702 mg Groene thee-extract
300 mg Spirea-extract

(Spiraea ulmaria)
600 mg Rozemarijnextract

(Rosmarinus officinalis)
600 mg Paardenbloemextract

(Taraxacum officinalis)

Toedieningsvorm en inhoud
Verpakking met 30 tabletten (3 blisters à 10 tabletten).

Eigenschappen en invloed
Vaak komen extra kilootjes erbij op plaatsen waar we ze liever niet hebben. Met name ter hoogte van de buik,
billen en benen hopen vetten zich op en zien vrouwen hun silhouet veranderen. Bional Silhouet bevat een
combinatie van plantenextracten die helpt het silhouet in balans te houden.

Groene thee in Bional Silhouet helpt vetophoping te verminderen en ondersteunt de vetverbranding. Daarnaast
ondersteunen paardenbloem en spirea een goede vochtbalans.
Bional Silhouet bevat verder rozemarijn.

Te gebruiken bij
Het in balans houden van het silhouet.

Niet te gebruiken bij
Er zijn geen speciale situaties bekend waarbij dit product niet gebruikt kan worden.
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