
BIOCURE® Junior siroop

Samenstelling per 5 ml:
Vitamine A 41%* 330 µg
Vitamine B2 71%* 1 mg
Vitamine B3 50%* 8 mg
Vitamine B5 50%* 3 mg
Vitamine B6 57%* 0,8 mg
Vitamine C 94%* 75 mg
Vitamine D 67%* 3,3 µg
Vitamine E 42%* 5 mg

Echinacea purpurea 80 mg
* = % RI = % Referentie-innames

BIOCURE® Junior siroop is vrij van kleurstof-
fen.

BIOCURE® Junior siroop is een evenwichtige 
combinatie van de belangrijkste onontbeerlijke 
vitamines met Echinacea.

De rol van vitamines 
Vitamines zijn kleine moleculen die belangrijke 
fysiologische taken vervullen maar die niet door 
ons lichaam worden aangemaakt. Daarom 
moet ons lichaam kunnen rekenen op toevoer 
van buitenaf. 
Ook kinderen hebben vitamines nodig. Zo 
hebben ze vitamine D nodig voor een normale 
groei en ontwikkeling van de botten. 

Wanneer gebruiken
BIOCURE® Junior siroop is bestemd als aan-
vulling op de voeding, vooral bij kinderen met 
een gebrekkige inname (eenzijdige voeding en 
massakeuken) of met een verhoogde behoefte 
(groei en ontwikkeling).

Gebruiksaanwijzing
Kinderen van 3 tot 5 jaar: 5 ml per dag
Kinderen vanaf 5 jaar: 7,5 ml per dag
De voorgestelde dosis is ontwikkeld in functie 
van de dagbehoefte aan vitamines van kinde-
ren van de aangegeven leeftijdsgroep.
Goed schudden voor gebruik. Gebruik het 
doseerbekertje dat bij de verpakking zit om de 
siroop te doseren. Bij voorkeur innemen voor 
het ontbijt of middagmaal.
Een voedingssupplement mag niet als ver-
vanging van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en van een gezonde levensstijl worden 
gebruikt. De dagelijkse aanbevolen portie niet 
overschrijden.
Zwangere vrouwen: de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid vitamine A (12 ml per dag) niet 
overschrijden.

Houdbaarheid
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar 
tot de datum aangeduid op de verpakking.
Na opening: koel bewaren, nog twee maanden 
houdbaar.

Fles van 180 ml met doseerbekertje, vrij ver-
krijgbaar in de apotheek.

BIOCURE® Junior sirop

Composition par 5 ml:
Vitamine A 41%* 330 µg
Vitamine B2 71%* 1 mg
Vitamine B3 50%* 8 mg
Vitamine B5 50%* 3 mg
Vitamine B6 57%* 0,8 mg
Vitamine C 94%* 75 mg
Vitamine D 67%* 3,3 µg
Vitamine E 42%* 5 mg

Echinacea purpurea 80 mg
* = % RI = % Apports de référence

BIOCURE® Junior sirop ne contient pas de 
colorants.

BIOCURE® Junior sirop est un produit équili-
bré combinant les principales vitamines essen-
tielles et l’Echinacea.

Le rôle des vitamines 
Les vitamines sont de petites molécules ayant 
des fonctions physiologiques importantes, mais 
que notre corps ne produit pas. Notre corps doit 
donc pouvoir compter sur un apport extérieur 
de vitamines.
Les enfants ont, eux aussi, besoin de vita-
mines. Ainsi, ils ont besoin de vitamine D pour 
une croissance normale et un développement 
normal des os. 

Indications
BIOCURE® Junior sirop est indiquée comme 
complément de l’alimentation, plus particuliè-
rement pour les enfants ayant des carences 
alimentaires (alimentation peu variée ou cuisine 
collective) ou des besoins accrus (croissance et 
développement).

Mode d’emploi
Enfants de 3 à 5 ans: 5 ml par jour
Enfants à partir de 5 ans: 7,5 ml par jour
La dose mentionnée est stipulée en fonc-
tion des besoins vitaminiques journaliers des 
enfants composant la tranche d’âge indiquée.
Bien agiter avant l’emploi. Utiliser le gobelet 
doseur joint à l’emballage pour le dosage du 
sirop.
Prendre de préférence juste avant le petit déjeu-
ner ou le déjeuner.
Un complément alimentaire ne peut pas rem-
placer une alimentation variée et équilibrée, ni 
un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose 
journalière conseillée.
Femmes enceintes: ne pas dépasser la quantité 
conseillée pour la vitamine A (12 ml par jour).

Conservation
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Ce pro-
duit se conserve jusqu’à la date mentionnée sur 
la boîte.
Après ouverture: tenir au frais, il se conserve 
encore pendant deux mois.

Emballage et délivrance
Flacon de 180 ml avec gobelet doseur, déli-
vrance libre en pharmacie.

 FOCUS LA

Samenstelling per tablet:

100%*  16 mg
100%*  1,4 mg
19%* 70 mg

Rhodiola rosea    300 mg
  25 mg

Withania somnifera  175 mg            * = % RI = % Referentie-innames.

Eigenschappen 

 Focus LA is een bron van drie zorgvuldig geselecteerde planten, nl. rozenwortel (Rhodiola rosea), meidoorn (Crataegus) en ashwagandha (Withania somnifera) alsook van vitamine 
B3, vitamine B6 en magnesium. Een combinatie met planten voor innerlijke rust en evenwicht. Rozenwortel is een adaptogeen en helpt bij kortstondige stress. Adaptogenen zijn stoffen 
die het lichaam in evenwicht houden, zelfs onder stressvolle omstandigheden. Deze plant draagt daarnaast bij tot een normale bloedcirculatie, wat helpt bij een optimale hersenactiviteit. 
Bovendien draagt rozenwortel bij tot een optimale mentale en cognitieve activiteit zoals concentratie en geheugen. Ashwagandha is de diamant van de Indische Ayurvedische fi losofi e. 
Ashwagandha ondersteunt een gezonde slaap en brengt innerlijke rust. Vitamine B3 en B6, bekende elementen van de B-groep, dragen bij tot het normaal functioneren van het zenuwstelsel. 
Magnesium helpt bij het verminderen van vermoeidheid en ondersteunt het energiemetabolisme. 

 Focus LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze unieke formule zorgt 
tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure® Focus LA werkt daarom snel, krachtig en langdurig. Biocure® Focus LA bevat drie gestandaardiseerde planten: rozenwortel, ashwagandha 
en meidoorn. Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Focus LA.

Wanneer gebruiken 

- helpt bij de vermindering van vermoeidheid
- ondersteunt het energieleverend metabolisme
- helpt bij kortstondige stress
- ondersteunt een gezonde slaap

Gebruiksaanwijzing 

1 tablet per dag. Bij voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje water. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Houdbaarheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de datum aangeduid op de verpakking.

Verpakking en aflevering

Doos van 30 fi lmomhulde tabletten in blisterverpakking. Verkrijgbaar in de apotheek. Rijksweg 9 - B-2880 Bornem
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Cyan Magenta Geel  Zwart

 Focus LA is een bron van drie zorgvuldig geselecteerde planten, nl. rozenwortel (Rhodiola rosea), meidoorn (Crataegus) en ashwagandha (Withania somnifera) alsook van vitamine 
nerlijke rust en evenwicht. Rozenwortel is een adaptogeen en helpt bij kortstondige stress. Adaptogenen zijn stoffen 

die het lichaam in evenwicht houden, zelfs onder stressvolle omstandigheden. Deze plant draagt daarnaast bij tot een normale bloedcirculatie, wat helpt bij een optimale hersenactiviteit. 
Bovendien draagt rozenwortel bij tot een optimale mentale en cognitieve activiteit zoals concentratie en geheugen. Ashwagandha is de diamant van de Indische Ayurvedische fi losofi e. 
Ashwagandha ondersteunt een gezonde slaap en brengt innerlijke rust. Vitamine B3 en B6, bekende elementen van de B-groep, dragen bij tot het normaal functioneren van het zenuwstelsel. 

 Focus LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze unieke formule zorgt 
 Focus LA werkt daarom snel, krachtig en langdurig. Biocure® Focus LA bevat drie gestandaardiseerde planten: rozenwortel, ashwagandha 

en meidoorn. Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Focus LA.

. Bij voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje water. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de datum aangeduid op de verpakking.

Rijksweg 9 - B-2880 Bornem



BIOCURE® Junior Sirup

Zusammensetzung pro 5 ml:
Vitamin A 41%* 330 µg
Vitamin B2 71%* 1 mg
Vitamin B3 50%* 8 mg
Vitamin B5 50%* 3 mg
Vitamin B6 57%* 0,8 mg
Vitamin C 94%* 75 mg
Vitamin D 67%* 3,3 µg
Vitamin E 42%* 5 mg

Echinacea purpurea 80 mg
* = % RI = % Referenzmengen

BIOCURE® Junior Sirup enthält keine 
Farbstoffe.

BIOCURE® Junior Sirup ist eine ausgewogene 
Kombination der wichtigsten unentbehrlichen 
Vitamine mit Echinacea.

Die Rolle von Vitaminen 
Vitamine sind kleine Moleküle, die wichtige 
physiologische Funktionen übernehmen, aber 
von unserem Körper nicht produziert werden. 
Deshalb ist unser Körper auf die Zufuhr von 
außen angewiesen.
Auch Kinder benötigen Vitamine. So ist 
Vitamin D für das normale Wachstum und die 
Entwicklung der Knochen erforderlich. 

Indikationen
BIOCURE® Junior Sirup ist eine 
Nahrungsergänzung vor allem für Kinder 
mit einer ungenügenden Zufuhr (einseitige 
Ernährung und Großküche) bzw. mit einem 
erhöhten Bedarf (Wachstum und Entwicklung).

Gebrauchsanweisung
Kinder von 3 bis 5 Jahren: 5 ml pro Tag
Kinder ab 5 Jahren: 7,5 ml pro Tag
Die empfohlene Dosis wurde entsprechend 
dem Tagesbedarf an Vitaminen von Kindern in 
der angegebenen Altersgruppe entwickelt.
Vor Gebrauch gut schütteln. Jede 
Verpackung enthält eine Dosierkappe so dass 
Sie die richtige Dosis leicht abmessen können. 
Am besten zum Frühstück oder Mittagessen 
einnehmen.
Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als 
Ersatz für eine abwechslungsreiche und aus-
gewogene Ernährung und einen gesunden 
Lebensstil verwendet werden. Die empfohlene 
Menge nicht überschreiten.
Schwangere Frauen: die empfohlene Menge 
Vitamine A (12 ml pro Tag) nicht überschreiten.

Aufbewahrung
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbe-
wahren.
Nicht über 25°C lagern. Das Produkt ist halt-
bar bis zu dem auf der Verpackung angegeben 
Datum.
Nach Öffnung: kühl lagern, noch zwei Monate 
haltbar.

Verpackung und Abgabe
Flasche von 180 ml mit Dosierkappe, frei erhält-
lich in der Apotheke.

BIOCURE® Junior syrup

Composition per 5 ml:
Vitamin A 41%* 330 µg
Vitamin B2 71%* 1 mg
Vitamin B3 50%* 8 mg
Vitamin B5 50%* 3 mg
Vitamin B6 57%* 0,8 mg
Vitamin C 94%* 75 mg
Vitamin D 67%* 3,3 µg
Vitamin E 42%* 5 mg

Echinacea purpurea 80 mg
* = % RI = % Reference intakes

BIOCURE® Junior syrup is free of colorants.

BIOCURE® Junior syrup is a balanced com-
bination of the main essential vitamins with 
Echinacea.

The role played by vitamins 

physiological functions but which are not produ-
ced by our own body. For this reason our body 
depends on external sources.
Children need vitamins too. For example, they 
need vitamin D for the normal growth and deve-
lopment of the bones. 

When to use this product
BIOCURE® Junior syrup is designed as a food 
supplement, particularly for children with an ina-
dequate diet (unbalanced diet and mass cate-
ring) or who have additional needs (growth and 
development).

Instructions for use
Children aged 3 to 5 years: 5 ml per day
Children aged from 5 years: 7,5 ml per day
The prescribed dose has been established 
based on the daily vitamin need of children from 
the indicated age group.
Shake well before use. Use the dosing cup that 
is enclosed in the packaging to dose the syrup. 
Take preferably before breakfast or lunch.
A food supplement should not be used as a 
substitute for a varied and balanced diet and 
a healthy lifestyle. Do not exceed the recom-
mended daily quantity.
Pregnant women: do not exceed the recom-
mended daily quantity of vitamin A (12 ml per 
day).

Shelf life
Keep out of reach of children.
Do not store above 25°C. This product can be 
kept until the date mentioned on the packaging.
After opening: store cool for maximum 2 
months.

Presentation and supply
Bottle with 180 ml solution with dosing cup, 
available from pharmacies without prescription.
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Cyan Magenta Geel  Zwart

 Focus LA is een bron van drie zorgvuldig geselecteerde planten, nl. rozenwortel (Rhodiola rosea), meidoorn (Crataegus) en ashwagandha (Withania somnifera) alsook van vitamine 
nerlijke rust en evenwicht. Rozenwortel is een adaptogeen en helpt bij kortstondige stress. Adaptogenen zijn stoffen 

die het lichaam in evenwicht houden, zelfs onder stressvolle omstandigheden. Deze plant draagt daarnaast bij tot een normale bloedcirculatie, wat helpt bij een optimale hersenactiviteit. 
Bovendien draagt rozenwortel bij tot een optimale mentale en cognitieve activiteit zoals concentratie en geheugen. Ashwagandha is de diamant van de Indische Ayurvedische fi losofi e. 
Ashwagandha ondersteunt een gezonde slaap en brengt innerlijke rust. Vitamine B3 en B6, bekende elementen van de B-groep, dragen bij tot het normaal functioneren van het zenuwstelsel. 

 Focus LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze unieke formule zorgt 
 Focus LA werkt daarom snel, krachtig en langdurig. Biocure® Focus LA bevat drie gestandaardiseerde planten: rozenwortel, ashwagandha 

en meidoorn. Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Focus LA.

. Bij voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje water. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de datum aangeduid op de verpakking.

Rijksweg 9 - B-2880 Bornem

 FOCUS LA

Samenstelling per tablet:

100%*  16 mg
100%*  1,4 mg
19%* 70 mg

Rhodiola rosea    300 mg
  25 mg

Withania somnifera  175 mg            * = % RI = % Referentie-innames.

Eigenschappen 

 Focus LA is een bron van drie zorgvuldig geselecteerde planten, nl. rozenwortel (Rhodiola rosea), meidoorn (Crataegus) en ashwagandha (Withania somnifera) alsook van vitamine 
B3, vitamine B6 en magnesium. Een combinatie met planten voor innerlijke rust en evenwicht. Rozenwortel is een adaptogeen en helpt bij kortstondige stress. Adaptogenen zijn stoffen 
die het lichaam in evenwicht houden, zelfs onder stressvolle omstandigheden. Deze plant draagt daarnaast bij tot een normale bloedcirculatie, wat helpt bij een optimale hersenactiviteit. 
Bovendien draagt rozenwortel bij tot een optimale mentale en cognitieve activiteit zoals concentratie en geheugen. Ashwagandha is de diamant van de Indische Ayurvedische fi losofi e. 
Ashwagandha ondersteunt een gezonde slaap en brengt innerlijke rust. Vitamine B3 en B6, bekende elementen van de B-groep, dragen bij tot het normaal functioneren van het zenuwstelsel. 
Magnesium helpt bij het verminderen van vermoeidheid en ondersteunt het energiemetabolisme. 

 Focus LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze unieke formule zorgt 
tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure® Focus LA werkt daarom snel, krachtig en langdurig. Biocure® Focus LA bevat drie gestandaardiseerde planten: rozenwortel, ashwagandha 
en meidoorn. Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Focus LA.

Wanneer gebruiken 

- helpt bij de vermindering van vermoeidheid
- ondersteunt het energieleverend metabolisme
- helpt bij kortstondige stress
- ondersteunt een gezonde slaap

Gebruiksaanwijzing 

1 tablet per dag. Bij voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje water. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Houdbaarheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de datum aangeduid op de verpakking.

Verpakking en aflevering

Doos van 30 fi lmomhulde tabletten in blisterverpakking. Verkrijgbaar in de apotheek. Rijksweg 9 - B-2880 Bornem

30072006-14


