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JODIUM

Drinkbare oplossing - Perlinguale toediening

Voedingssupplement bevat per dosis van 1ml : 127µg jodium onder de vorm van natrium jodide.

Verpakking :
Glazen flesje met 60 ml van de drinkbare oplossing.
Zonder suiker, zonder bewaarmiddelen. Geschikt voor diabetici.

Ingrediënten :
Gezuiverd water, stabilisatoren : ethanol, glycerine (E422), werkzame stof: natrium jodide.

Jodium is een levensnoodzakelijk sporenelement. Het draagt bij tot de normale productie van
schildklierhormonen, de schildklierfunctie en zodoende een normale energiestofwisseling. Het zorgt
voor het verbranden van suikers en vetten en levert de nodige energie.
Het draagt onder meer bij tot een normale werking van het zenuwstelsel en de handhaving van een
normale huid.

De aanbevolen dagelijkse dosis jodium wordt voor een groot deel van de bevolking niet bereikt. Een
supplement van jodium wordt dan ook door de voedingsdeskundigen aanbevolen.

Dosering :
Neem 1ml van de oplossing, 1 maal per dag.
1ml van de oplossing bevat 127µg jodium, hetzij 85% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
omvat.

Gebruik :
 Om een dosis te meten (1 dosis =1ml) : de spuit in de oplossing dompelen, de zuiger

optrekken tot graduatie 1ml.
 De oplossing kan puur of verdund in een beetje water gebruiken, bv. 15ml (soeplepel).
 Houd éen of twee minuten in de mond alvorens door te slikken.
 Buiten de maaltijden innemen.
 Het flesje na gebruik goed sluiten.
 Bij voorkeur koel bewaren.

Bijwerkingen, Toxiciteit :
Bij de aanbevolen dosis, zijn er geen bijwerkingen of toxiciteit te vrezen.

Voorzorgen bij gebruik :
 Buiten het bereik en zicht van jonge kinderen houden;
 Neem niet meer dan de aanbevolen dosis;
 Dit is een voedingssupplement en kan niet worden gebruikt ter vervanging van een

evenwichtige en gevarieerde voeding;
 Niet meer gebruiken na de vervaldatum aangegeven op de verpakking;
 Alcohol vol 8%, hetzij 0,08ml alcohol per milliliter.
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