Abroflor®
gel

Abroﬂor

Vanaf welke leeftijd is Abroﬂor gel te
gebruiken?

Abroflor bevat de natuurlijke bestanddelen Artemisia abrotanum en Hamamelis virginiana.

Abroflor gel is te gebruiken vanaf 0 jaar.

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

Hoe gebruik je Abroﬂor gel?
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!

Wat je moet weten voordat je
Abroﬂor gel gebruikt
Koude handen en voeten
Als de huid blootgesteld wordt aan lage temperaturen, trekken de oppervlakkige bloedvaten
onder de huid samen om de warmte beter vast te
kunnen houden. De huid wordt dan bleek en voelt
koud aan. Bij langdurige blootstelling aan kou kan
het voorkomen dat er een tegenovergestelde
reactie plaatsvindt. Hierbij kleurt de huid rood tot
blauwrood en kan deze geprikkeld en branderig
aanvoelen. Kenmerkende plaatsen waar deze
reactie kan voorkomen zijn de buitenzijde van de
handen, vingers, voeten en tenen. Soms kunnen
ook andere lichaamsextremiteiten, zoals neus en
oren, eenzelfde reactie geven op kou.
Bij koude handen en voeten is het belangrijk om
warme, droge kleding te dragen die niet knelt.
Vermijd het dragen van vochtige handschoenen,
sokken en schoenen. Gebruik Abroflor om de rode,
geprikkelde en branderige huid van handen en
voeten te verzorgen en verzachten.

Abroflor gel mag je uitsluitend gebruiken op een
intacte huid, dus niet bij open wonden. Personen
met een overgevoeligheid voor één van de
bestanddelen wordt afgeraden Abroflor gel te
gebruiken. De volledige lijst met ingrediënten vind
je op het doosje en op de tube.

Als je zwanger bent of borstvoeding
geeft
Voor zover bekend kan Abroflor gel gebruikt worden
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.

Abroflor gel is uitsluitend bestemd voor uitwendig
gebruik op de intacte huid. De tube kan met
behulp van de punt in de dop worden geopend.
Abroflor gel op de gewenste plek(ken) aanbrengen
en licht inmasseren. Je kunt de handeling indien
gewenst tot drie maal per dag herhalen.

Hoe bewaar je Abroﬂor gel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden
25°C.
De uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld
op het doosje en de tube. Je vindt de datum bij
de woorden “Bij voorkeur te gebruiken vóór eind:”.
De houdbaarheid na opening wordt aangegeven
door dit symbool: . Het getal in het potje geeft
aan tot hoeveel maanden na opening het product
nog houdbaar is.

Advies
Voor meer informatie of advies kun je terecht op
www.vsm.nl of bel met de gratis VSM Advieslijn
0800-9011.

VSM geeft je kracht uit de natuur
Je kiest bewust om op een natuurlijke manier voor
je gezondheid te zorgen. VSM begrijpt dat. VSM is
een bedrijf met een groen hart. 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.
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