Althaea Siroop
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Lees de tekst daarom
aandachtig door en bewaar de gebruiksaanwijzing. Het kan namelijk nodig zijn
deze nogmaals door te lezen. Ook als u dit product al eerder hebt gebruikt is het
raadzaam de gebruiksaanwijzing goed door te lezen. Het kan zijn dat deze naar
nieuwe inzichten is aangepast.
Wat is de inhoud van deze gebruiksaanwijzing?
1. Wat is Dampo Althaea Siroop en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Hoe gebruikt u Dampo Althaea Siroop?
3. Hoe bewaart u Dampo Althaea Siroop?
4. Gezonde keel en luchtwegen
5. Het Dampo assortiment
Productnaam: Dampo Althaea Siroop
Ingrediënten: fructose, water, Althaea officinalis L. (althaea extract),
Glycyrrhiza glabra L. (zoethout), conserveermiddel: kaliumsorbaat,
zuurteregelaar: citroenzuur.
Meer informatie:
Bayer B.V., Consumer Health Division, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht
1. Wat is Dampo Althaea Siroop en waarvoor wordt het gebruikt?
Dampo Althaea Siroop bevat het speciaal geselecteerde ingrediënt althaea.
Deze legt een beschermend laagje in de keelholte en heeft zo een verzachtende
invloed bij kriebel in de keel. Dampo Althaea Siroop verzacht snel keel en
luchtwegen om vrijer te kunnen ademen. De siroop is aangenaam van smaak
en bevat geen kleurstoffen. Dampo Althaea Siroop helpt snel.
2. Hoe gebruikt u Dampo Althaea Siroop?
Leeftijd

Per keer

Per 24 uur

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

5 ml

Maximaal 6 keer

Kinderen van 6-12 jaar

5 ml

Maximaal 4 keer

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Gebruik voor een juiste dosering het
bijgevoegde maatbekertje met deelstrepen.
De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Schudden voor gebruik.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gezonde voeding.

Het is mogelijk dat er enig kleurverschil bestaat tussen verschillende flessen
Dampo Siroop. Vanwege de natuurlijke ingrediënten is dit normaal.
Dampo Althaea Siroop is een kruidenpreparaat.
Energetische waarde:
1015 kJ/239 kcal per 100 g. 100 g bevat 0,26 g eiwit, 59,42 g koolhydraten, <0,01 g vet.
Waarschuwingen:
• Bevat 3,34 g fructose per dosis. Voorzichtigheid is geboden met diabetes mellitus.
• Bevat zoethout: mensen met hoge bloeddruk, ernstige lever-, nierof hartproblemen dienen overmatig gebruik te vermijden.
• Gebruik dit product niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft,
of als u overgevoelig bent voor één van de ingredienten.
• Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen achtereen zonder met uw arts
te overleggen.
Raadpleeg uw arts indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden
3. Hoe bewaart u Dampo Althaea Siroop?
Bewaar dit product beneden 25°C, buiten bereik en zicht van kinderen.
Gebruik het product niet meer na de datum, zoals die op de verpakking
en het etiket is vermeld achter ‘Ten minste houdbaar tot einde:’.
Het product is na opening maximaal 6 maanden houdbaar.
4. Gezonde keel en luchtwegen
De keel en luchtwegen zijn belangrijke organen van het menselijk lichaam.
Gezonde keel en luchtwegen zorgen er immers voor dat de mens doelmatig kan
ademhalen. Elke minuut ademen we gemiddeld 12 maal in en uit. Dat houdt in
dat er per jaar ongeveer 3 miljoen liter lucht door onze luchtwegen gaat.
De keel en luchtwegen hebben daarom een zware taak en kunnen wel wat
verzachting van keel en luchtwegen gebruiken, bijvoorbeeld voor het slapen gaan.
5. Het Dampo assortiment
Dampo producten dragen stuk voor stuk bij aan het welzijn van keel en luchtwegen.
Gezondheidsproducten:
• Dampo Kindersiroop
• Dampo Hoestpastilles
• Dampo Keelpastilles
• Dampo Adem Vrij Pastilles
• Dampo Inhalatiecapsules
• Dampo Inhalatiepleisters
Geneesmiddel:
• Dampo Verkoudheidsbalsem met menthol en eucalyptus, bij neusverkoudheid
Lees voor gebruik de bijsluiter
Dampo is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en supermarkt.
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kijk op www.dampo.nl
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