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Front side 

Belangrijke informatie en voorzorgsmaat-
regelen 
Biodermol Couperose creme nooit 
aanbrengen op open wonden of op een 
gebarsten of beschadigde huid. Contact 
met de ogen en genitalien vermijden. Bij 
contact goed afspoelen met lauw water. 
Stop met gebruik in geval van langdurige 
irritatie of allergische reacties. 

Waarschuwing 
Neem contact op metje huisarts of 
dermatoloog indienje Biodermal 
Couperose creme gebruikt in combinatie 
met andere behandelingen, als er zich 
ernstige of acute symptomen van 
couperose of rosacea voordoen of in het 
geval van bijwerkingen van allergische 
reacties. 

.& 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. 
Niet aanbrengen op open wonden. 
Niet gebruiken bij een bekende allergie voor 
een van de ingredienten. 
Buiten het bereik en zicht van kinderen 
bewaren. 
Stop gebruik bij irritatie of allergische 
reacties . 
Wanneer tube geopend is, binnen 12 
maanden gebruiken. 

Back side 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig 
voordat u Biodermal Couperose creme 
goat gebruiken. Volg onderstaande 
aanwijzingen op voor een optimaal 
resultaat. 

Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg, 
wellicht wilt u deze tijdens de behande
lingsperiode nag eens raadplegen. Neem 
contact op met uw huisarts of dermato
loog indien u behoefte heeft aan aan
vullende informatie. Als de symptomen 
van rosacea en couperose aanhouden of 
als er bijwerkingen optreden die niet in deze 
gebruiksaanwijzing staan. raadpleeg don 
onmiddellijk uw huisarts of dermatoloog. 
lngredienten 
Tri-solve®, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Purified Water, Butyl Methoxydibenzoyl
methane, Bisabolol, Esculin, Triticum 
Vulgare Germ Extract, Echinacea Angus
tifolia Extract, Boswellia Serrata Extract, 
Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, 
Cl 42090, Cl 19140, UV filters, hulpstoffen. 

Wat ls Biodermal Couperose creme en 
waarvoor wordt het gebruikt? 
Biodermal Couperose creme is een 
dermatologisch getest product voor de 
behandeling van de huidsymptomen van 
rosacea en couperose, zoals roodheid, 
blozen, zichtbare spinadertjes, een strokke 
of horde huid en droogheid. Biodermol 
Couperose creme vermindert de 
veelvoorkomende symptomen en helpt de 
huidbarriere te herstellen. De gepaten
teerde Tri-Solve®-technologie vormt een 
beschermende laag en zorgt ervoor dot de 
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Hoe bewaar je Biodermal Couperose 
creme? 

Niet gebruiken no de houdbaarheidsdatum 
op de verpakking en op de tube. 
Zadra de tube geopend is, gebruiken 
binnen 12 maanden. Bewaren op 
kamertemperatuur (15 - 25 °C). 
Biodermal Couperose creme niet bewaren 
bij een warmtebron, extreme kou of in 
direct zonlicht. 

Om allergische reacties te vermijden, bevat 
Biodermal Couperose creme geen parfum 
en parabenen. 

Biodermal Couperose creme is een 
medisch hulpmiddel . 

Distributeur: 
Biodermal 
Postbus 6612 
3002 AP Rotterdam 

0800-2463376 (gratis) 
www.biodermal.nl 

..J Fabrikant: 
Chefaro Ireland DAC 
The Sharp Building. Hogan Place 
Dublin 2, lerland 

actieve ingredienten snel vrijkomen voor 
een snel vochtinbrengend effect en herstel 
van de huidbarriere. Biodermal Couperose 
creme beschermt de huid door middel 
van speciale UV filters die een van de 
belongrijkste oorzoken van rosacea en 
couperose neutraliseert. Bovendien bevat 
de creme verzachtende en kalmerende 
ingredienten en een groen pigment dot de 
roodheid van de huid camoufleert. 
Biodermal Couperose creme is niet vet. Dit 
product is aanbevolen voor volwassenen 
(18 jaar en ouder). 

Wat moet je weten voordat je Biodermal 
Couperose creme gebruikt? 

• Biodermal Couperose creme is 
geschikt voor elk huidtype 

• Biodermal Couperose creme is 
parfum- en parabeenvrij 

Hoe gebruik je Biodermal Couperose 
creme? 
Volg bij het gebruiken van Biodermal 
Couperose creme altijd de aanwijzingen in 
deze gebruiksaanwijzing op. Neem bij 
vragen over deze aanwijzingen contact op 
met uw huisarts of dermatoloog. 

Gebruik 
Uw gezicht met lauw water reinigen. 
Breng een dun laagje Biodermal 
Couperose creme aan op de aangetaste 
zones. Deze behandeling 2 maal per dog 
herhalen ('s ochtends en 's avonds). 
Vermijd de oogcontouren. Geschikt voor 
langdurig gebruik. 

Datum van gebruiksaanwijzing: maart 2019 
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