
Daro Vaseline
› Samenstelling
Petrolatum (witte 100% zuurvrije vaseline). De DARO vaseline is  
watervrij, ongeparfumeerd en van farmaceutische kwaliteit.
› Toepassing
Uitstekend geschikt voor ruwe, schrale en gevoelige plekjes van de 
prille babyhuid. Beschermt de huid.
› Gebruiksaanwijzing
DARO Vaseline 2 tot 3 keer per dag met een dunne laag aanbrengen, 
eventueel onder verband.

Daro Zoutoplossing fysiologisch 0,9%
› Samenstelling
Natriumchloride 45 mg – Gezuiverd water tot 5 ml.
› Toepassing
Reiniging van neusholten bij zuigelingen en bij jonge kinderen. 
Reiniging van neusholten bij verkoudheid. Spoelen van neusholten bij 
ontsteking van het neusslijmvlies of van de sinusholten. Reiniging van 
de oogjes bij zuigelingen en jonge kinderen. Reiniging van wonden.
DARO Zoutoplossing fysiologisch 0,9% is een steriel fysiologisch 
serum zonder conserveringsmiddelen, niet injecteerbaar. Het 
gebruik van flacons is hygiënisch: het risico op een bijkomende 
infectie wordt vermeden. Bovendien is het gebruiksvriendelijk 
en garandeert het gebruiksvriendelijkheid door de afgeronde 
bovenkant van de flacon.
› Gebruiksaanwijzing
Lees voor gebruik de bijsluiter in de verpakking
van de DARO Zoutoplossing fysiologisch 0,9%.

Daro Thijmsiroop
› Samenstelling
Suiker, Water, Vloeibaar Thijmextract, Natriumbenzoaat, Kalium- 
sorbaat en Citroenzuur. Zonder kleurstoffen.
› Toepassing
DARO Thijmsiroop met het extract van de Thijmplant heeft een  
verzachtende invloed op keel en luchtwegen.
› Gebruiksaanwijzing
Leeftijd Dosis

(thee/eetlepels)
Aantal doses
per dag

Baby’s jonger dan 6 maanden na doktersadvies
Kinderen van 6 maanden tot 2 jaar 2 theelepels 2-3x
Kinderen van 2 tot 6 jaar 2 theelepels 3-6x
Kinderen van 6 tot 12 jaar 1 eetlepel 2-4x
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen 1 eetlepel 3-6x

Daro Zinkzalf
› Samenstelling
Zinkoxide, 10% m/m, in witte vaseline.
Hydrofobe zalf ongeparfumeerd en van farmaceutische kwaliteit 
voor uitwendig gebruik.
› Toepassing
DARO Zinkzalf heeft een beschermende invloed zolang de zalf op 
de huid aanwezig is. Toepassing bij rode en schrale huidplekken, 
met name op babybilletjes. Ter verzorging en verzachting van de 
rode huid.
› Tip
Ook te gebruiken ter bescherming tegen de zon.
› Gebruiksaanwijzing
DARO Zinkzalf 2 tot 3 maal per dag in een royale laag op de huid 
aanbrengen. U merkt het verschil binnen enkele dagen. Bij klachten
dient u uw arts te raadplegen. Lees voor gebruik de bijsluiter in de 
verpakking van de DARO Zinkzalf.

Daro Paracetamol vloeibaar
› Samenstelling
120 mg Paracetamol per 5ml.
› Hulpstoffen
Maltitol Siroop, Natriummethylhydroxybenzoaat, Natriumpropyl- 
hydroxybenzoaat, Natriumcyclamaat, Polyethyleenglycol 400,  
Glycerol, Natriumcitraat, Frambozenaroma en Water.
› Gebruiksaanwijzing
Toepassing van het geneesmiddel bij koorts en pijn bij griep,  
verkoudheid en na inenting.
› Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere  
bestanddelen.
› Gebruiksaanwijzing
Lees voor gebruik de bijsluiter in de verpakking van de DARO  
Paracetamol vloeibaar.

› Bewaring
DARO zelfzorg- en geneesmiddelen bewaren bij kamertemperatuur
(15 - 25°C), buiten het bereik van kinderen. De uiterste gebruiks- 
datum is altijd vermeld op de verpakking.

› DARO-KIND serie
DARO Thijmsiroop
DARO Zinkzalf ongeparfumeerd
DARO Vaseline ongeparfumeerd
DARO Zoutoplossing fysiologisch 0,9%
DARO Paracetamol vloeibaar

› Meer informatie
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat
www.daro.nl

30032114-6
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