
Nisyleen®

hoestsiroop

•  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvul-
dig voordat je Nisyleen hoestsiroop gaat 
gebruiken. 

•  Bewaar deze gebruiksaanwijzing; het 
kan nodig zijn om deze nogmaals door te 
lezen.

Meer over droge hoest en 
kriebelhoest

Veel mensen hebben wel eens last van droge 
hoest of kriebelhoest. Verkoudheid of griep is 
de meest voorkomende oorzaak van een droge 
hoest. Andere veel voorkomende oorzaken zijn: 
een droge keel door alleen via de mond te ademen 
of een lage luchtvochtigheid, irriterende stoffen 
in onze omgeving zoals luchtvervuiling, dagelijk-
se gewoonten zoals roken, te veel praten of stem 
verheffen. 

Er kan een hoestprikkel overblijven na een ver-
koudheid of als de griep al over is. Dit is vaak een 
droge, kriebelende hoest zonder de productie van 
slijm. Hierbij is er sprake van een onnodige hoest-
prikkel. Dit kan zichzelf in stand houden door-
dat de hoest de slijmvliezen blijft irriteren. Deze 
hoest kan vaak lang aanhouden na de griep of 
verkoudheid.

Ingrediënten
Honey-Active™, Illicium Verum Seed Oil, Sucrose, 
Aqua, Glycerin, Carbomer, Potassium Sorbate, 
Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool. 

Verpakking
Flesje à 100 ml ℮ of 200 ml ℮.

Toepassing 
Nisyleen hoestsiroop behandelt de keel snel en 
effectief bij droge hoest en kriebelhoest. Het is 
geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar. 

Hoe werkt Nisyleen hoestsiroop?
Nisyleen hoestsiroop behandelt de keel bij droge 
hoest en kriebelhoest en is een medisch hulp-
middel op basis van Honey-Active™. De siroop  
creëert een beschermende laag achter in de keel. 
Het werkzame bestanddeel Honey-Active™ zorgt 
voor een snelle verlichting van droge hoest en 
kriebelhoest, waardoor de frequentie en hevig-
heid van de hoest verminderen. Honey-Active™ 
beschermt de slijmvliezen van de mond en de 
keelholte tegen verdere irritatie en vermindert de 
hoestprikkel.

Wat je moet weten voordat je 
Nisyleen hoestsiroop gebruikt
Personen met een overgevoeligheid voor één 
van de bestanddelen wordt afgeraden Nisyleen 
hoestsiroop te gebruiken. 
Voor zover bekend kan Nisyleen hoestsiroop in 
combinatie met geneesmiddelen worden gebruikt. 
Er zijn van Nisyleen hoestsiroop geen bijwerkin-
gen bekend bij gebruik volgens de gebruiksaan-
wijzing. Vraag bij twijfel je arts of apotheker om 
advies.

Belangrijk
• Alleen bestemd voor oraal gebruik.
•  Gebruik door kinderen vanaf 3 jaar alleen onder 

het toezicht van een volwassene.
•  Raadpleeg een arts indien de symptomen van 

droge hoest of kriebelhoest verergeren of bin-
nen 5 dagen niet verbeteren.

•  Neem contact op met je huisarts wanneer de 
volgende klachten optreden:

 -  Aanhoudende hoest met veel slijmproduc-
tie en/of hoge koorts.

 -  Hoest die langer dan drie weken duurt, 
zonder vermindering in intensiteit.

 -  Langdurige heesheid of stemproblemen.
 -  Aanhoudende of terugkerende hoest ver-

oorzaakt door brandend maagzuur en 
maagklachten.

 -  Bij een allergische of overgevoeligheids-
reactie of een ander ongewenst effect na 
gebruik van Nisyleen hoestsiroop.

Als je zwanger bent of borstvoeding 
geeft
Het wordt aangeraden om tijdens zwangerschap 
of borstvoeding een arts of apotheker te raadple-
gen voordat je dit product gaat gebruiken.

Hoe gebruik je Nisyleen hoestsiroop?
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:
3 tot 5 maal daags 10 ml innemen (2 theelepels).

Kinderen van 3 tot 6 jaar:
2 tot 4 maal daags 5 ml innemen (1 theelepel)

Hoe bewaar je Nisyleen hoestsiroop?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking tussen 
15 en 25 ºC. Gebruik Nisyleen hoestsiroop niet na 
de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze staat ver-
meld op het doosje en het etiket, voorafgegaan 
door “Exp.:” (= expiry date = uiterste houdbaar-
heidsdatum) of het zandloperteken.

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



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

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 ontwik-
kelen en produceren wij producten die hun oor-
sprong vinden in de natuur en die je gezondheid 
ondersteunen. Dit doen we al meer dan 100 jaar 
op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelij-
ke manier. Zo geeft VSM je kracht uit de natuur.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst her-
zien in augustus 2015.
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