
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!

VSM Kind Chamodent tandgel is een verzorgingsproduct met natuurlijke ingrediënten waaronder 
extract van groot kaasjeskruid (Malva sylvestris). 

Ingrediënten
Aqua, glycerin, xylitol, xanthan gum, panthenol, Malva sylvestris leaf extract, laureth-9, stevioside, 
citric acid, sodium benzoate.

Verpakking
Tube à 10 gram ℮
Toepassing
VSM Kind Chamodent tandgel is speciaal ontwikkeld voor de verzorging en verzachting van het 
tandvlees bij doorkomende tandjes.
Door de textuur is de gel gemakkelijk aan te brengen en te gebruiken om het tandvlees zachtjes te 
masseren. VSM Kind Chamodent tandgel is tandvriendelijk en heeft een aangename smaak. Het is 
geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar. 

Wat je moet weten voordat je VSM Kind Chamodent tandgel gebruikt
Kinderen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden VSM Kind  
Chamodent tandgel te gebruiken.   

Hoe gebruik je VSM Kind Chamodent tandgel?
Breng een bolletje Chamodent tandgel ter grootte van een erwt aan op een vinger en masseer het 
tandvlees zachtjes. Je kunt dit meerdere keren per dag herhalen, maar niet vaker dan 4 keer per 
dag. Wacht na gebruik bij voorkeur 10-15 minuten voordat je je kindje iets te eten of drinken geeft.

Hoe bewaar je VSM Kind Chamodent tandgel?
VSM Kind Chamodent tandgel buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 
30°C. Na opening is VSM Kind Chamodent tandgel nog 12 maanden houdbaar.

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

Meer over doorkomende tandjes
Het krijgen van tandjes is een normaal onderdeel van de ontwikkeling van een kind. De eerste 
tandjes komen meestal door in de eerste zes maanden waarbij de voortanden onder (middelste 
snijtanden onder) gewoonlijk als eerste verschijnen. Hierna volgen de voortanden boven (middelste 
snijtanden boven). Na ongeveer 30 maanden zijn alle 20 melktanden en –kiezen doorgekomen.
Kinderen starten met het wisselen van het melkgebit op een leeftijd van ongeveer 6 jaar.

Extra informatie
Tips bij doorkomende tandjes
– Laat je kindje bijten op een gekoelde bijtring (niet bevroren).
– Masseer het tandvlees van je kindje zachtjes met je vinger.
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Goede mondverzorging begint bij het eerste tandje:
–  Poets de tandjes van je baby vanaf het doorkomen van het eerste tandje 1 keer per dag met  

fluoride peutertandpasta.
–  Vanaf 2 jaar poets je 2 keer per dag 2 minuten met de juiste fluoride tandpasta (afhankelijk van de 

leeftijd).
– Twee jaar is een goede leeftijd om je kindje voor het eerst mee te nemen naar de tandarts.
–  Vermijd vaak of langdurig sabbelen aan een zuigfles of antilekbeker met zoete drankjes zoals 

vruchtensap of siroop. Hierdoor komt het gebit langdurig met suikers in aanraking en krijgen 
(zuigfles)cariës meer kans.

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

Deutsche Homöopathie-Union 
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
Duitsland
 
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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