
Last van de processierups? 

GROOT NIEUWS! 

Na grondig onderzoek en testen door een groot en gevarieerd testpanel in de leeftijd 
van jong tot oud, waaronder een aantal uit het vakgebied apothekers en drogisten, is 

daar eindelijk de processierups-gel!!!!
Deze verkoelt, verzacht, verzorgt en kalmeert! 

Eerste hulp om de brandhaartjes met de herbruikbare processierups-kleefroller eraf te 
halen. Daarna advies: Wanneer u in aanraking komt met de brandharen van een 
processierups is het verstandig om met de herbruikbare kleefroller over de huid te rollen. 
Wanneer u de mogelijkheid heeft dient u de huid hierna zoveel mogelijk met water af te 
spoelen. 
Bij jeuk is het onverstandig om over de huid te wrijven aangezien de brandharen op die 
manier verder verspreid worden. Na het spoelen de huid deppend drogen en daarna brengt 
u de processierups-gel op de huid aan.

Let op: Alleen voor uitwendig gebruik. Niet in de neus, bij de ogen, op wonden of 
beschadigde huid aanbrengen.  

Om latere prikkelingen tegen te gaan is het verstandig om de kleding die u droeg tijdens de 
aanraking met de rups goed te wassen. 

Deze herbruikbare processierups-kleefroller is gemakkelijk om mee te nemen en in gebruik 
en kunt u hergebruiken door deze af te spoelen met water. Hierna komt de kleefkracht weer 
terug! 

De processierups-gel verkoelt, verzacht, verzorgt en kalmeert bij jeuk en prikkelingen die 
ontstaan nadat de brandhaartjes van de processierups op de huid zijn terechtgekomen. 

De eikenprocessierups(thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder die in mei, juni en juli op de 
eikenbomen te vinden is en die ’s nachts groepsgewijs, in processie, op zoek gaat naar voedsel: eikenbladeren. 
De rupsen vervellen meerdere keren en krijgen op enig moment microscopische kleine brandharen. Die 
veroorzaken bij mensen en dieren klachten zoals jeuk, huiduitslag, prikkelingen aan de ogen of aan de 
luchtwegen 

Bereidt u alvast voor op de PROCESSIERUPS! 


