Kamillosan®
Misschien is dit uw eerste kennismaking of heeft u al
eerder ervaring opgedaan met Kamillosan. In beide
gevallen strekt het tot aanbeveling deze informatie voor
gebruik aandachtig door te lezen.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de
borstvoeding
Tijdens de zwangerschap en gedurende de periode van
borstvoeding kan Kamillosan volgens de gebruiksaanwijzing toegepast worden.

Kamillosan, een natuurproduct
Kamillosan is een natuurproduct op basis van het
Manzana plantenextract. Manzana is een door plantenveredeling verkregen kamillesoort die het herstellend
vermogen van de huid ondersteunt.

Ingrediënten
Oplossing: Chamomilla recutita
Mondspray: Aqua, Chamomilla recutita, Alcohol,
Propylene glycol, PEG-35-castor oil, Mentha piperita,
Aroma, Pimpinella anisum, Sodium lauryl sulfate,
Vanillin, Citric acid, Sodium saccharin
Zalf: Petrolatum, Lanolin cera, Aqua, Chamomilla
recutita, Glycerin, Parfum
Crème: Aqua, Glyceryl stearate, Sodium cetearyl sulfate,
Hydrogenated peanut oil, Isopropyl myristate, Cetyl
alcohol, Stearyl alcohol, Glycerin, Chamomilla recutita,
Lanolin alcohol, Methylparaben, Propylparaben

Toepassingsgebieden
Oplossing: goed voor darmwerking, verzachtende
invloed op keel en luchtwegen. Verbetert de conditie
van het tandvlees. Ook te gebruiken voor het zetten
van kamillethee en om te stomen.
Mondspray: weldadig en verzachtend voor de keel.
Frisse adem. Verbetert de conditie van het tandvlees.
Zalf: bij rode billetjes en borstverzorging, bij
uitgedroogde huid en schrale plekken.
Crème: bij een droge en gevoelige huid en een ruwe
schrale huid.

Dosering en wijze van gebruik
Oplossing: spoelen of gorgelen: 1 theelepel op een
half glas water. Stomen: 1 eetlepel per liter heet water.
Kamillethee: 1/2 theelepel op een kopje heet water.
Mondspray: 3 x daags na de maaltijd in mondkeelholte sprayen.
Zalf: enkele keren per dag aanbrengen.
Crème: enkele keren per dag aanbrengen.

Bewaring en houdbaarheid
Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.

Verpakkingsvormen
Oplossing: flacons met 30 ml en 100 ml.
Mondspray: flacon met sproeikop met 30 ml oplossing.
Zalf: tube met 40 g.
Crème: tube met 40 g.
Ook verkrijgbaar van Kamillosan:
Ocean neusspray, isotoon
zeewater met kamille
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Pompje voor
mondspray

Waarschuwingen en voorzorgen
Kamillosan mondspray en oplossing niet in de
omgeving van de ogen opbrengen.
Kamillosan mondspray niet in de neus sprayen.
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