
   Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!

Calendulan® kinderemulsie
Verkoelt en verzorgt de huid na waterpokken

Van 0 tot 6 jaar

VSM Kind Calendulan kinderemulsie is een natuurlijk product en bevat Calendula (goudsbloem), 
kamfer, avocado-olie en toverhazelaar. 

Ingrediënten
Aqua, Hamamelis virginiana distillate, alcohol, Calendula officinalis extract, glycerin, Persea gratis- 
sima oil, cetearyl alcohol, camphor, ceteareth-20, triethanolamine, sorbic acid, methylparaben.

Verpakking
Flacon à 100 ml ℮
Toepassing
VSM Kind Calendulan kinderemulsie verkoelt en verzorgt de huid na waterpokken.

Wat je moet weten voordat je VSM Kind Calendulan kinderemulsie gebruikt
In zeldzame gevallen kan na gebruik van VSM Kind Calendulan kinderemulsie huidirritatie optreden. 
Deze irritatie is te herkennen als een jeukende huiduitslag, die vaak met roodheid begint. Deze uitslag 
verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van VSM Kind Calendulan kinderemulsie. Indien 
de huiduitslag niet binnen een week verdwenen is, dien je je arts te raadplegen. Voor kinderen met 
een dergelijke overgevoeligheid is het gebruik van VSM Kind Calendulan kinderemulsie af te raden. 

Als je niet zeker weet of je kind overgevoelig is voor één van de bestanddelen dan kun je VSM Kind 
Calendulan kinderemulsie eerst op een klein stukje onaangedane huid proberen voordat je de 
aangedane plekken behandelt.

Hoe gebruik je VSM Kind Calendulan kinderemulsie?
De te verzorgen plekken twee tot drie maal per dag voorzichtig deppen met VSM Kind Calendulan 
kinderemulsie, eventueel met behulp van een watje of tissue. 
VSM Kind Calendulan kinderemulsie is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik op de intacte 
huid. Niet gebruiken in de omgeving van de neus, mond en ogen. Bij klachten is het aan te raden je 
arts te raadplegen.

Hoe bewaar je VSM Kind Calendulan kinderemulsie?
VSM Kind Calendulan kinderemulsie buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in 
de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C. Na opening is VSM Kind Calendulan kinderemulsie 
12 maanden houdbaar.

Milieu
Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede 
afvalscheiding.
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Extra informatie 
Natuurlijke bestanddelen. 
VSM Kind Calendulan kinderemulsie is een plantaardig product en bevat een extract van verse, 
bloeiende Calendula officinalis (goudsbloem). In de kruidenleer wordt Calendula geprezen om haar 
positieve invloed op de huid. Calendula ondersteunt het herstellende vermogen van de huid en ver-
hoogt de weerstand van de huid. 

Een tweede belangrijk bestanddeel van dit product is kamfer. Van oudsher wordt kamfer door haar 
verkoelende en zuiverende invloed veel toegepast in huidproducten. 

Daarnaast bevat VSM Kind Calendulan kinderemulsie ook Persea gratissima (avocado-olie) en een 
extract van Hamamelis virginiana (toverhazelaar), die beide een bijdrage leveren aan de verzorging 
van de huid.

Door de eigenschappen van deze componenten te combineren kan VSM Kind Calendulan kinder-
emulsie goed worden ingezet bij de uitwendige verzorging van de huid na waterpokken.

Voor meer informatie of advies kun je terecht op www.vsmkind.nl. 

VSM Geneesmiddelen bv
Berenkoog 35
1822 BH Alkmaar

Distributeur: 
Heel Biologische Geneesmiddelen BV
Telefoon: 0115-563 200
E-mail: info@heelbv.nl

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in oktober 2019.
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