Voedingswaarde per 100 gram
Energie
86 kcal/366 kJ
Eiwit
0,0 gram
Vet
0,0 gram
Koolhydraten
15,0 gram
Voedingsvezels
82,7 gram
Ingrediënten
Fijne Psylliumvezels / Ispaghula Husk (70%), Inulinevezels (30%).
Colon Clean is glutenvrij.
Inhoud 165 g
Aanbevolen dagdosering
Voor volwassenen: 1 - 3 afgestreken eetlepels per dag. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 - 2 afgestreken eetlepels per dag. Voor
kinderen onder de 6 jaar: vóór gebruik uw (huis)arts raadplegen.
Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruiksaanwijzing
Vermeng de hierboven aangegeven dosering met een glas water of
vruchtensap. Het drankje direct innemen en hierna een extra
glas water of vruchtensap drinken. Colon Clean kan ook door
yoghurt of andere voeding worden gemengd. Het is aan te
bevelen om minimaal 1,5 tot 2 liter per dag te drinken. Colon Clean
is een natuurlijk product waardoor de kleur van de vezels kan
variëren.
Bewaaradvies
De verpakking na gebruik goed sluiten. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge plaats. Buiten bereik van jonge
kinderen bewaren.

Voedingssupplement met vezels
Colon Clean Naturel is een natuurlijk product, dat zowel fijne
Psylliumvezels / Ispaghula Husk als Inulinevezels bevat. Psylliumvezels
ondersteunen een soepele darminhoud en een betere darmpassage
en ondersteunen daarmee een regelmatige stoelgang. Colon Clean is
er ook in een lekkere sinaasappelsmaak (Colon Clean Orange).
Toepassing
Het ondersteunen van een natuurlijke en regelmatige stoelgang.
Colon Clean kan gedurende langere tijd dagelijks worden gebruikt.
Colon Clean kan tevens tijdens de zwangerschap of het geven van
borstvoeding worden gebruikt.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een
gevarieerde voeding.
Colon Clean kan de opname van medicijnen beïnvloeden. Bij voorkeur dient er 2 uur tijd te zitten tussen het gebruik van medicijnen en
het gebruik van Colon Clean. Bij twijfel raadpleeg uw (huis)arts.

Meer informatie:
Kernpharm b.v., Postbus 26, 5460 AA Veghel
www.colonclean.nl • e-mail: info@colonclean.nl
Tel.: 0800 - 0997773 (gratis)
Kernpharm is onderdeel van de Sanofi Groep.
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