
Siroop met:
Honing, Smalle Weegbree, Tijm
100% natuurlijk

Medisch hulpmiddel klasse IIa
Bevat geen gluten

Bisolvon® 2-in-1 is een medisch hulpmiddel geïndiceerd voor droge en 
vastzittende hoest, en vooral voor hoest door infecties van de bovenste 
luchtwegen.
Bisolvon® 2-in-1 heeft een mechanische werking op het geïrriteerde 
slijmvlies via twee mechanismes:

•  het bevordert hydratatie van het slijm waardoor het gemakkelijk 
verwijderd kan worden

•  het vormt een “laagje” over het slijmvlies, wat beschermt tegen externe 
irriterende prikkels.

De werking van Bisolvon® 2-in-1 steunt op de aanwezigheid van POLIFLAV 
M.A. COMPLEX, dat bestaat uit een polysaccharidefractie dat samen met 
Honing zorgt voor een hechtend vermogen op het slijmvlies en een 
flavonoïdefractie met een antioxidant effect dat samen met de 
anthocyanines van vlierbes (alleen bij de kinderversie) bijdraagt aan de 
bescherming van het slijmvlies.

Bisolvon® 2-in-1 is 100% natuurlijk en is gemaakt zonder 
conserveringsmiddelen, kleurstoffen of andere synthetische hulpstoffen.

Waarschuwingen
Niet gebruiken bij individuele overgevoeligheid of allergie voor een of 
meerdere ingrediënten.
Bewaren op kamertemperatuur, uit de buurt van warmte- en lichtbronnen.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De uiterste houdbaarheidsdatum verwijst naar het ongeopende product en 
alleen indien deze op de juiste manier bewaard is.

Bijwerkingen
Bisolvon® 2-in-1 wordt over het algemeen goed verdragen. Er zijn bij 
gebruik volgens de gebruiksaanwijzing geen bijwerkingen van het product 
gerapporteerd.

Vervaldatum
Niet gebruiken na de “uiterste houdbaarheidsdatum” die op de onderkant 
van de verpakking staat.

Bisolvon® 2-in-1 
voor kinderen vanaf 1 jaar

GEBRUIKSAANWIJZING

•  Kinderen van 1 tot 6 jaar oud: 1 doseerlepel (5 ml) 2 keer per dag;

•  Kinderen ouder dan 6: 2 doseerlepels (10 ml) 2 keer per dag.
Indien nodig, kan het product tot 4 keer per dag gebruikt worden, ook kort 
na elkaar.

Schudden voor gebruik. Na opening, de fles na gebruik goed afsluiten. 
Gebruik het binnen 3 maanden na opening van de fles. Was de doseerlepel 
grondig na ieder gebruik.

De aanwezigheid van kleine onopgeloste deeltjes komt door de natuurlijke 
samenstelling van de siroop en verandert de kwaliteit van het product niet.

Raadpleeg een arts wanneer de symptomen langer dan een paar dagen 
aanhouden.

SAMENSTELLING
Functionele ingrediënten:
POLIFLAV M.A. Complex: polysaccharidefractie uit Smalle Weegbree en 
flavonoïdefractie uit Tijm. 
Honing, geconcentreerd Vlierbessensap.

Bevat ook:
rietsuiker; water; citroensap; natuurlijke bramen- en 
aardbeiensmaakstoffen; xanthaangom; Arabische gom.
Elke doseerlepel (5 ml) bevat ongeveer 4,5 g suiker.

Fles van 180g  (ongeveer 133ml)

Doseerlepel bijgevoegd  0546

BIJ DROGE & VASTZITTENDE HOEST

Siroop met:
Heemstwortel, Weegbree, Tijm

Medisch hulpmiddel klasse IIa
Bevat geen gluten. 

Bisolvon 2-in-1 Suikervrij is een medisch hulpmiddel dat gebruikt wordt 
bij droge hoest en vastzittende hoest, vooral bij hoest veroorzaakt door 
infecties van de bovenste luchtwegen of bij een geïrriteerde keel. 

Het bevat natuurlijke extracten die werkzaam zijn bij:
•  Vastzittende hoest: weegbree en tijm hydrateren het slijm waardoor 

het gemakkelijker verwijderd kan worden. 
•  Droge hoest: heemstwortel en glycerol vormen een beschermend laag-

je over het slijmvlies waardoor de irritatie afneemt. 
•  Keelirritatie: heemstwortel verzacht de keel, weegbree kalmeert het 

geïrriteerde slijmvlies en tijm heeft een antioxiderende werking. 

GEBRUIKSAANWIJZING:
Kinderen van 2-6 jaar:  2 keer per dag 5 ml
Kinderen vanaf 6 jaar:  2 keer per dag 10 ml
Volwassenen:   3 keer per dag 10 ml 

Gebruik de bijgeleverde maatbeker. 
Was de maatbeker na gebruik. 
Raadpleeg een arts wanneer de symptomen langer dan een week aan-
houden.

SAMENSTELLING: 
Actieve ingrediënten: Heemstwortel-extract, Weegbree-extract, Tijm-ex-
tract, plantaardige glycerine.  
Bevat ook: sorbitol, water, xanthaangom, natuurlijk aroma, citroenzuur, 
kaliumsorbaat. 

WAARSCHUWINGEN:
Niet gebruiken bij individuele overgevoeligheid of allergie voor een of 
meerdere ingrediënten. Dit product bevat glycerol dat hoofdpijn kan ver-
oorzaken of lichte spijsverteringsproblemen (bijv. diarree). 
Als u onder medisch toezicht staat, zwanger bent of borstvoeding geeft, 
raadpleeg dan eerst uw arts. 

BEWAREN:
Bewaren op kamertemperatuur, uit de buurt van warmte- en lichtbronnen.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
De uiterste houdbaarheidsdatum verwijst naar het ongeopende product en 
alleen indien dit op de juiste manier bewaard is. 

Fabrikant: Labomar Srl, Via N. Sauro 35 I, Istrana (TV), Italië. 
Distributeur: Sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Kampenringweg 45E, 2803PE Gouda, info.nl@sanofi.com 
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