
Bijsluiter: informatie voor de patiënt
2LVERU JUNIOR, globuli in harde capsule te openen

Interleukine 1: 10 17CH; ‐ Interleukine 2: 10 17CH; ‐ Interferon α: 10 17CH; ‐ Ribonucleïnezuur: 8-
10CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAII: 10 18CH; ‐ Specifiek nucleïnezuur SNA-VERU:

10 18CH‐

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het 

kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u  last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een 

bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 

Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is 2LVERU JUNIOR en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit medicijn? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit medicijn? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

1. Wat is 2LVERU JUNIOR en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2LVERU JUNIOR is een homeopathisch geneesmiddel dat ingrediënten bevat die traditioneel
in micro-immunotherapie gebruikt worden als adjuvans van de immuunregulatie bij de 
behandeling van wratten. 

2. Wanneer mag u dit medicijn  niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Kinderen
Dit geneesmiddel mag niet ingenomen worden door kinderen jonger dan 3 jaar. 



Gebruikt u nog andere medicijnen? 
Gebruikt u naast 2LVERU JUNIOR nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan 
of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Een interactie 
met andere geneesmiddelen is niet bekend tot nu toe. 
Vermijd de inname van een geneesmiddel op basis van munt tijdens het uur vóór de inname 
van het geneesmiddel.

Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Het is raadzaam om de inname van munt te vermijden evenals genotmiddelen (koffie, 
chocolade) tijdens het uur vóór de sublinguale inname. 

Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
2LVERU JUNIOR heeft geen effect op de rijvaardigheid noch op het vermogen om machines 
te bedienen. 

2LVERU JUNIOR bevat lactose en sacharose 
Als uw arts u gewaarschuwd heeft dat u een intolerantie voor bepaalde suikers heeft, neem 
dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. 

Pediatrische dosering:
Kinderen van 3 tot 12 jaar:
Eén harde capsule per dag vóór het ontbijt,  altijd de volgorde van 1 tot  10 van de harde
capsules naleven tot de wratten verdwenen zijn. 
De globuli moeten op een lege maag, 15 tot 30 minuten vóór het ontbijt, ingenomen worden. 
Bij vergetelheid de harde capsule één uur na de maaltijd innemen. 

De harde capsule niet in haar geheel inslikken. Neem aandachtig de instructies door:

1. Neem één van de drie blisterverpakkingen
2. Neem een harde capsule 

uit de doos in de juiste volgorde

2LVERU JUNIOR2LVERU JUNIOR



3. Open voorzichtig de harde capsule 4. Giet de inhoud van de harde capsule
door de top op te heffen (*) onder de tong en laat smelten

Bij de volgende inname de numerieke volgorde van de harde capsules naleven die op de 
blisterverpakking aangegeven is (2, 3,…). Aan het einde van de eerste blisterverpakking 
verdergaan met harde capsule 1 van de volgende blisterverpakking en zo verder tot het einde 
van de doos. 

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Volgens de homeopathie houdt het effect verband met de verdunning en niet de dosering. Als 
u meer 2LVERU JUNIOR ingenomen heeft dan de aanbevolen dosis, zal het effect niet groter 
zijn. 

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw apotheker, uw arts of het Antigifcentrum
(070/ 245 245).

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen . 
Als u een fout maakt in de volgorde van het nemen van de harde capsules of als u een harde 
capsule vergeet in te nemen, ga dan verder vanaf de laatste harde capsule die u ingenomen 
heeft. 

4. Mogelijke bijwerkingen 
Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te 
maken.
In uitzonderlijke gevallen kan zich dyspepsie (problemen met de spijsvertering) voordoen bij 
inname op een nuchtere maag. In dit geval de globuli 1 uur na de maaltijd innemen. 
Inslaapstoornissen kunnen zich voordoen indien u dit geneesmiddel inneemt na 16.00 uur in 
de namiddag. Zoals bij elke homeopathische behandeling kunt u de indruk krijgen dat de 
symptomen verergeren wat doorgaans verdwijnt na enkele dagen. Raadpleeg uw arts als deze 
indruk blijft bestaan. 

Dit geneesmiddel bevat lactose. Gevallen van lactose-intolerantie zijn gemeld bij kinderen en 
adolescenten. Hoewel de hoeveelheid in de harde capsules in theorie niet hoog genoeg is om 
symptomen van intolerantie te veroorzaken, dient u uw arts te raadplegen als diarree zich zou 
voordoen.
Als u een andere reactie waarneemt, raadpleeg dan uw apotheker of arts. 

Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:



Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
1000 BRUSSEL Madou 
Webtsite: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid 
van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C, ter bescherming tegen licht en 
vocht. 
Houdbaarheid: 3 jaar. 
Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na 
EXP. 
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de 
juiste manier afvoert  worden ze  op een juiste  manier vernietigd en komen ze niet in het 
milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
De werkzame stoffen in dit medicijn zijn
Elke reeks van 5 harde capsules bevat:
Interleukine 1 (IL-1): 10-17CH 
Interleukine 2 (IL-2): 10-17CH 
Interferon α (IFN α): 10-17CH 
Ribonucleïnezuur (RNA):   8-10CH 
Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAII: 10-18CH 
Specifiek nucleïnezuur SNA-VERU: 10-18CH 

De hulpstoffen in dit medicijn zijn: Globuli: lactose, sacharose 
Harde capsules: gelatine, blauwe kleurstof (volgens capsule): E151 Briljantzwart BN, E172 
zwart ijzeroxide, E132 indigokarmijn, contrastmiddel: E171 titaandioxide.

Hoe ziet 2LVERU JUNIOR eruit en wat zit er in een verpakking?
2LVERU JUNIOR heeft de vorm van geïmpregneerde globuli 
Wijze van toediening: sublinguaal gebruik
Doos met 30 harde capsules 
De globuli zijn verpakt in gelatine harde capsules zoals aangegeven in punt 3. 
Deze harde capsules moeten niet ingenomen worden. 

De harde capsules zijn verpakt in pvc-blisterverpakkingen van 10 harde capsules. 



Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder:
LABO’LIFE BELGIUM, BV. Aut 1507 H
Rue Camille Hubert 11
5032 Les Isnes BELGIË
Tel. (32) (0)81 40 87 81 - Fax (32) (0)81 40 87 89

Fabrikant:
LABO’LIFE ESPAÑA, S.A. No Reg.3.279 E
Av. Des Raiguer 7
07330 Consell, SPANJE

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
België: HO-BE508542 
Groothertogdom Luxemburg: 2018060138 

Wijze van toediening:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2021.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2021.
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