
Gebruiksaanwijzing

Venadoron®
verlicht en vitaliseert zware  

en vermoeide benen

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat 
u Venadoron® gebruikt. Indien u algemene vragen 
heeft, stelt u deze dan aan uw apotheker of winkelier.

Wat is Venadoron® en waarvoor wordt het gebruikt?
Venadoron® is een vetvrije gel die verlicht en vitaliseert bij zwa-
re en vermoeide benen. Bijzonder verfrissend zodat meteen 
een licht gevoel ontstaat. Vooral geschikt bij lang staan, zitten, 
intensief bewegen, warmte, veranderingen in het vrouwelijk 
lichaam (zwangerschap of overgang) of bij het ouder worden.

Gel in een fles van 100 of 200 ml.

Ingrediënten:
Water, alcohol*, citroenextract*, glycerine, extracten van Arnica 
en wortels van de grote klit*, destillaat van Amerikaanse tover-
hazelaar, extracten van wortels van Duitse lis* en de vruchten 

en loten van sleedoorn, kiezelzuur, xanthaan, kopersulfaat, na-
triumcitraat, compositie van natuurlijke essentiële oliën.
*van biologische oorsprong

Bevat ca. 21 vol. % alcohol.

Ingredients (INCI):
Water (Aqua), Alcohol*, Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit 
Extract*, Glycerin, Arnica Montana Extract, Arctium Lappa 
Root Extract*, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Distillate, 
Iris Germanica Root Extract*, Prunus Spinosa Fruit Extract, 
Prunus Spinosa Wood Extract, Hydrated Silica, Xanthan 
Gum, Copper Sulfate, Sodium Citrate, Fragrance (Parfum)**, 
 Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citral**.
*from certified organic agriculture
**from natural essential oils

Zonder synthetische geur- en kleurstoffen en 
conserveringsmiddelen.

Wanneer mag u Venadoron® niet gebruiken?
Bij overgevoeligheid voor Arnica of andere planten uit de com-
posietenfamilie kan Venadoron® beter niet worden gebruikt. 
Arnica kan in uitzonderingsgevallen allergische huidreacties 
veroorzaken. Deze verdwijnen spoedig nadat het gebruik is 
stopgezet. Niet gebruiken op een ontstoken of beschadigde 
huid of op open wondjes. Niet gebruiken bij overgevoeligheid 
voor een van de bestanddelen en bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruik van Venadoron® indien u zwanger bent of 
borstvoeding geeft?
U kunt Venadoron® gewoon gebruiken tijdens de zwanger-
schap en borstvoeding.

Hoe gebruikt u Venadoron®?
Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Voor het 
gebruik goed schudden. De gel ’s morgens en ’s avonds licht 

inmasseren naar het hart toe. Bij ontsierende aderen aanbren-
gen zonder te masseren. Daarna de benen enkele minuten 
verhoogd neerleggen. Direct contact met open wondjes of 
slijmvlies vermijden. De gel is alleen bestemd voor uitwendig 
gebruik.

Waar moet u verder op letten?
Venadoron® moet buiten het bereik van kinderen worden ge-
houden. Venadoron® is bij kamertemperatuur houdbaar tot de 
uiterste gebruiksdatum die op de verpakking aangegeven is. 
De ingrediënten bevatten natuurlijke kleurstoffen die in som-
mige gevallen vlekken kunnen veroorzaken die moeilijk te 
verwijderen zijn.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien 
in mei 2012.

In harmonie met mens en natuur:
Weleda wil mensen ondersteunen in hun gezondheid en daar-
naast een bijdrage leveren aan een gezonde aarde. Daarom 
gebruiken we voor onze producten zoveel mogelijk natuurlijke 
grondstoffen van biologische of biodynamische kwaliteit. In 
deze landbouw wordt de aarde zorgvuldig gevoed en verzorgd. 
Dat zie je terug in de vruchtbare aarde, in de hoge voedings-
waarde van de planten én uiteindelijk in de optimaal voedende 
en verzorgende producten.

Voor meer informatie en verkoopadressen:
www.weleda.nl, info@weleda.nl 
of tel. 079 3631335 (9.00 – 12.00 uur)

Geproduceerd in Zwitserland
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