LANETTEVETCRÈME 10

Gebruikt u ook andere crèmes of zalven
(geneesmiddelen), overleg dan met uw arts of
apotheker over de volgorde van smeren.

10% vaseline

Zwangerschap en borstvoeding
Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft,
kunt u deze crème zonder bezwaar gebruiken.

Dit product valt in de vetwijzer categorie 2.
Raadpleeg de vetwijzer via Dermasyst op de
Bipharma website voor het complete overzicht
en toelichting.
Ingrediënten
Gezuiverd water, decyloleaat, lanettewas SX,
witte vaseline, sorbitol, sorbinezuur.
Wanneer niet gebruiken
Gebruik Lanette-vetcrème 10 niet, als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen
van dit product. Er zijn tot op heden geen
meldingen geweest van wisselwerking met
geneesmiddelen.
Neveneffecten
Lanette-vetcrème 10 bevat vrijwel alleen
verzachtende en beschermende bestanddelen
en zal daarom bijna nooit aanleiding geven
tot neveneffecten. Als deze toch optreden,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bipharma ‘gaat voor de inhoud’
Met de keuze voor het Bipharma assortiment
indifferente crèmes en zalven hebt u een hoogwaardig huidverzorgingsproduct in handen van
farmaceutische kwaliteit.
Bipharma producten bevatten geen kleurstoffen en zijn niet op dieren getest. Deze crème
bevat bovendien geen parfum en parabenen.
Melden
Uw ervaring met dit product is waardevol voor
anderen en kan helpen informatie over dit of
soortgelijke producten te verbeteren.
Meld deze ervaring daarom via onze website,
www.bipharma.com.
Deze gebruiksaanwijzing is voor de laatste
keer bijgewerkt in juli 2018.
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•

Gebruik
Tenzij door uw arts anders voorgeschreven, een
tot twee keer per dag op de huid aanbrengen,
zo nodig vaker.
Voor de te gebruiken hoeveelheid kunt u via
Dermasyst op de Bipharma website het FTUoverzicht raadplegen, of vraag ernaar bij uw
apotheek.
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Lanette-vetcrème 10 kan bij elke leeftijd
worden toegepast, dus ook bij baby’s.

•

Lanette-vetcrème 10 bevat 10% vaseline.
Vaseline heeft occlusieve eigenschappen en
verbetert de hydratatie van de huid door
(verder) vochtverlies te voorkomen.

Bewaren
Bewaar Lanette-vetcrème 10 buiten bereik en
zicht van kinderen en beneden 25°C, niet in de
vriezer. De uiterste gebruiksdatum staat op de
verpakking vermeld na ‘tenminste houdbaar tot
einde’. Na openen van de verpakking is dit product nog 12 maanden houdbaar. Sluit de tube
na gebruik goed af; dit voorkomt uitdroging.
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Lanette-vetcrème 10 is een goed smeerbare
crème die snel in de huid trekt. Zij verzorgt
de huid en herstelt de vochtbalans.

Rijvaardigheid
Deze crème heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
bedienen.
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