
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!

VSM Kind Prrrikweg spray is een natuurlijk verzorgingsproduct en bevat zonnehoed, moerasroze-
marijn, kleine brandnetel, eucalyptus, toverhazelaar en citronella.

Ingrediënten
Hamamelis virginiana distillate, alcohol, aqua, Echinacea pallida extract, Urtica urens extract,  
Ledum palustre extract, aroma, Cymbopogon winterianus herb oil, Eucalyptus globulus leaf/twig 
oil, PEG-40 hydrogenated castor oil, carbomer, triethanolamine, methylparaben, disodium EDTA, 
limonene, geraniol, citronellol, citral, linalool, eugenol.

Verpakking
Sprayflacon à 20 ml ℮
Toepassing
VSM Kind Prrrikweg spray verzacht en verkoelt de huid snel bij insectensteken, zoals van muggen, 
wespen en bijen, bij kwallenbeten en na aanraking van brandnetels. 
Het is vanaf de geboorte te gebruiken.

Wat je moet weten voordat je VSM Kind Prrrikweg spray gebruikt
Uitsluitend gebruiken op een intacte huid, dus niet bij open wonden. Personen met een overge-
voeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden VSM Kind Prrrikweg spray te gebruiken. 

Hoe gebruik je VSM Kind Prrrikweg spray?
VSM Kind Prrrikweg spray is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Spray de vloeistof vanaf 
3-5 cm afstand in een dunne laag op de gewenste plek(ken) en laat het intrekken. De handeling 
indien gewenst meerdere keren per dag herhalen. Niet in de richting van de mond, neus of ogen 
spuiten. 

Bij klachten is het aan te raden je arts te raadplegen. In geval van overgevoeligheid voor bijen- of 
wespengif dien je na een steek direct medische hulp in te roepen.

Hoe bewaar je VSM Kind Prrrikweg spray?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 
25ºC. 

De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het doosje en het etiket. Je vindt de datum na of onder 
de woorden “Bij voorkeur te gebruiken vóór eind:”. 

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

Extra informatie
De meeste insectensteken of –beten veroorzaken slechts plaatselijk een rode en gevoelige huid. 
Vooral de muggenbeet staat hierom bekend. Bij wespensteken kan daarnaast ook een scherp, 
branderig gevoel ontstaan. Bijen kunnen hun angel in de huid achterlaten. De angel kan het beste 
met de nagel of een mesje weggekrabd worden (liever niet met een pincet). Bij insectensteken en na 
aanraking met brandnetels kun je VSM Kind Prrrikweg spray direct aanbrengen. 
Bij een kwallenbeet is vaak een groter huidoppervlak aangedaan en voelt de huid rood, geprikkeld 
en branderig aan. Bij kwallenbeten kan de huid het beste worden afgespoeld met zeewater. Is zee-
water niet voorhanden, spoel dan niet af. Verwijder (met handschoenen of pincet) eventuele resten 
van tentakels en behandel de huid eventueel met azijn om de nematocysten (stekende delen) te 
inactiveren. Gebruik daarna VSM Kind Prrrikweg spray om de huid te verzachten.
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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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