Vaselinecarbomeercrème
Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze productinformatie goed
doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of advies.
Samenstelling
Aqua, Petrolatum, Propylene Glycol, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Ammonium
Hydroxide, Carbomer, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate.
Toepassing en gebruik
Verzachtende en hydraterende crème. Te gebruiken voor de droge en gevoelige huid.
Bijzonder geschikt voor gezicht, handen en de behaarde huid. Regelmatig smeren, tenzij
anders geadviseerd.
Bijwerkingen
Deze crème zal nauwelijks aanleiding geven tot bijwerkingen.
Zeer zelden kunnen gevoeligheidsreacties en irritatie van de huid, door één van de
bestanddelen van de crème, optreden. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk.
Indien u vermoedt overgevoelig te zijn voor één van de bestanddelen kunt u het beste
contact opnemen met uw arts of apotheker.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Indien u ook een andere crème of zalf voorgeschreven heeft gekregen, overleg dan met uw
arts of apotheker over de volgorde van smeren.
Gebruik bij zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen,
zonder nadelige gevolgen voor het kind.
Gebruik bij borstvoeding
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die
borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.
Houdbaarheid en bewaaradvies
Ten minste houdbaar tot einde: zie bovenzijde tube. Na deze datum kan de kwaliteit van het
product niet meer gewaarborgd worden.
Na openen: 12 maanden houdbaar.
Bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Sluit de tube na gebruik goed af.
Verkrijgbaarheid
Dit middel is zonder recept bij de apotheek te verkrijgen.
Aanvullende informatie
LIVSANE
Straatweg 2
3604 BB Maarssen
Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze
productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het
advies van uw (huis-)arts.
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