
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je VSM Kind Waterpokken spray gaat  
gebruiken. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

VSM Kind Waterpokken spray is een medisch hulpmiddel en bevat natuurlijke ingrediënten  
afkomstig van olijfblad en algen.  

Actieve ingrediënten
Olive-Leaf Active™ en Algae-Active™. 

Overige ingrediënten
Aqua, coco-caprylate, glycerin, laureth-9, zinc oxide, C14-22 alcohols, C12-20 alkyl glucoside,  
cocoglycerides, caprylic/capric triglyceride, citric acid, bisabolol, silica, polyhydrostearic acid,  
isostearic acid.

Verpakking
Sprayflacon à 30 ml ℮
Toepassing 
VSM Kind Waterpokken spray behandelt op effectieve wijze de huid bij waterpokken en is 
door de handige sprayflacon makkelijk aan te brengen. Het is geschikt voor kinderen vanaf  
0 jaar.

Hoe werkt VSM Kind Waterpokken spray?
VSM Kind Waterpokken spray heeft een meervoudige werking bij waterpokken door Olive- 
Leaf Active™ en Algae-Active™. Deze werkzame bestanddelen zijn afkomstig van olijfbla- 
deren en algen. VSM Kind Waterpokken spray vormt een beschermend laagje op de huid en heeft 
direct een verkoelend effect. Het stilt de jeuk en voorkomt bacteriële infecties van wondjes, veroor-
zaakt door krabben. Hierdoor helpt het littekens te voorkomen.

Wat je moet weten voordat je VSM Kind Waterpokken spray gebruikt
Kinderen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden VSM Kind  
Waterpokken spray te gebruiken. 
Voor zover bekend kan VSM Kind Waterpokken spray in combinatie met geneesmiddelen worden 
gebruikt. Vraag bij twijfel je arts of apotheker om advies. Er zijn van VSM Kind Waterpokken spray 
bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing geen bijwerkingen bekend. Heb je het vermoeden dat er 
bij je kind na gebruik wel bijwerkingen zijn opgetreden, informeer dan je arts of apotheker.

Hoe gebruik je VSM Kind Waterpokken spray?
Goed schudden voor gebruik. Spray de vloeistof van 10-15 cm afstand op de gewenste plekken 
en laat het intrekken. Hierdoor hoef je de gevoelige huid niet aan te raken. Herhaal de handeling  
2-3 keer per dag of wanneer verlichting gewenst is. Voor een extra verkoelend effect kun je 
voor gebruik de flacon tijdelijk in de koelkast zetten. De flacon kan ondersteboven gebruikt 
worden. Als de spraykop verstopt is kun je deze schoonmaken met warm water. VSM Kind 
Waterpokken spray is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Voorkom contact met de ogen 
en slijmvliezen. Bij klachten is het aan te raden je arts te raadplegen.

Waterpokken spray®

Direct jeukstillend 
Verkoelend

Voorkomt bacteriële infecties 
Behandelt wondjes  

Helpt littekens te voorkomen

Van 0 tot 6 jaar



Hoe bewaar je VSM Kind Waterpokken spray?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Donker en droog bewaren in de oorspronkelijke 
verpakking tussen 15 en 25ºC. 
Gebruik VSM Kind Waterpokken spray niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze staat vermeld 
op de onderkant van het doosje en de flacon, voorafgegaan door “Exp.:” (= expiry date = uiterste 
houdbaarheidsdatum).

Milieu 
Hoewel dit product niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij je toch de restanten 
van het product bij de apotheek in te leveren. Denk bij het wegdoen van leeg verpakkings- 
materiaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Meer over waterpokken
Waterpokken is een virusinfectie van de huid, waarbij over het hele lichaam blaasjes kunnen ont-
staan die jeuken. Het virus dat de waterpokken veroorzaakt is het varicella-zoster virus, familie 
van het herpesvirus. Vrijwel iedereen krijgt een keer waterpokken, daarna ben je tegen de ziekte 
beschermd. 

Waterpokken is zeer besmettelijk. Vanaf 1 tot 2 dagen voor het verschijnen van de rode 
vlekjes totdat de blaasjes zijn ingedroogd, is een persoon met waterpokken besmettelijk. 
Deze periode duurt ongeveer 10 dagen. De korstjes zijn niet besmettelijk. Het virus kan door hoes- 
ten, niezen en praten via druppeltjes in de lucht worden overgedragen. Bij een persoon 
die met het virus in aanraking is gekomen, duurt het maximaal 3 weken voordat de rode vlekjes 
zichtbaar worden. 

Extra informatie
VSM Kind heeft een complete serie natuurlijke kinderproducten. Een ander product uit ons  
assortiment:

Voor meer informatie of advies kun je terecht op www.vsmkind.nl of bel tijdens kantooruren met de 
gratis VSM Advieslijn 0800-9011.
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Arnikind Vallen en stoten gel. Medisch hulpmiddel bij kneuzingen en blauwe plekken.  
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.


