
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

HUID  
De huid is het grootste orgaan van je lichaam. 
De belangrijkste functies van de huid zijn de 
bescherming tegen invloeden van buitenaf, het 
afscheiden van overtollig vocht, de regulering van de 
lichaamstemperatuur en de aanmaak van vitamine D. 
Soms is de huid zeer droog en geprikkeld. Dit kan 
komen door een reactie van de huid op invloeden van 
buitenaf, maar ook door aanleg voor een gevoelige 
huid.   

VSM DERMA® 
Met de producten van VSM Derma geef je je huid 
de verzorging die ze verdient. De ingrediënten 
ondersteunen het zelfherstellend vermogen van 
je huid en zorgen dat ze natuurlijk en gezond blijft 
aanvoelen. Alle producten van VSM Derma Cardiflor 
bevatten het natuurlijke ingrediënt Cardiospermum 
halicacabum (blaaserwt).

VSM DERMA® 
Geef je huid natuurlijke kracht  

VSM DERMA CARDIFLOR ZALF
hydrateert en beschermt de gevoelige en zeer 
droge huid tegen uitdrogen. De verzorgende, vette 
basis in combinatie met het natuurlijke ingrediënt 
Cardiospermum halicacabum geeft de huid rust en 
helpt in het behoud van haar natuurlijk balans. 
Ook geschikt voor verzorging van de eczeem-
gevoelige huid.

WAT JE MOET WETEN VOORDAT JE  
VSM DERMA CARDIFLOR ZALF GEBRUIKT
Personen met een overgevoeligheid voor één van 
de bestanddelen wordt afgeraden Cardiflor zalf te 
gebruiken. De volledige lijst met ingrediënten vind je 
op het doosje en de tube.  

ALS JE ZWANGER BENT OF BORSTVOEDING 
GEEFT
Voor zover bekend kan Cardiflor zalf worden 
gebruikt tijdens de zwangerschap en in de periode 
van borstvoeding, indien je je houdt aan het 
gebruiksvoorschrift. Vraag bij twijfel je arts of 
apotheker om advies. 

VANAF WELKE LEEFTIJD IS VSM DERMA 
CARDIFLOR ZALF TE GEBRUIKEN?
Cardiflor zalf is voor alle leeftijden, ook voor baby’s. 

HOE GEBRUIK JE VSM DERMA CARDIFLOR 
ZALF?
Cardiflor zalf is uitsluitend bestemd voor uitwendig 
gebruik. De tube kan met behulp van de punt in de 
dop worden geopend. De zalf 2-3 keer per dag op de 
gewenste plek(ken) aanbrengen en licht inmasseren. 
Cardiflor zalf is geschikt voor langdurig, dagelijks 
gebruik. 

HOE BEWAAR JE VSM DERMA  
CARDIFLOR ZALF? 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking,  
beneden 25ºC.

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

MILIEU
Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal 
aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding. 

VSM GEEFT JE KRACHT UIT DE NATUUR
Je kiest bewust om op een natuurlijke manier voor 
je gezondheid te zorgen. VSM begrijpt dat. Voor jou 
ontwikkelen en produceren wij producten die hun 
oorsprong vinden in de natuur en die je gezondheid 
ondersteunen. Dit doen we al meer dan 100 jaar 
op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke 
manier. Zo geeft VSM je kracht uit de natuur.

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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