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Voor meer informatie: 
www.altheafleur.nl

AltheaFleur®  

Hoestsiroop
AltheaFleur Hoestsiroop is een klasse I medisch hulpmiddel.

Nr. 432/433 - Siroop

Inhoud 100/200 ml

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.

AltheaFleur Hoestsiroop is een klasse I medisch 
hulpmiddel voor de behandeling van kriebelhoest en 
droge hoest. De werkzame stoffen van de 
 Heemstwortel leggen een afdekkend laagje op het 
keelslijmvlies en verminderen daardoor de irritatie 
van de keel. De toegevoegde honing werkt slijmop-
lossend zodat vastzittend slijm gemakkelijker kan 
worden opgehoest. De inhoudsstoffen zorgen voor 
een verzachtend laagje in de keel wat helpt de 
hoestprikkel te dempen. 

Ingrediënten
Heemst wortel (Althaea officinalis), Klimop blad 
(Hedera helix), Bijenhoning (Apis mellifera) 20%, 
Appelconcentraat 50%, Xanthaangom (verdikkings-
middel), Water, Kaliumsorbaat, Natriumbenzoaat 
(conserveringsmiddelen).

Wijze van gebruik
Dosering volwassenen: 3 maal daags en voor het 
slapen gaan 1 dessertlepel innemen.
Dosering kinderen: 3 maal daags en voor het slapen 
gaan 1 à 2 theelepels innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

AltheaFleur Hoestsiroop is ook geschikt voor kinderen  
vanaf 1 jaar.

Allergie informatie
AltheaFleur Hoestsiroop niet gebruiken wanneer men 
overgevoelig is voor een van de bestanddelen. 

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product droog, koel en 
donker en altijd buiten het bereik van kinderen! 
Vermijd bij het bewaren de invloed van direct zonlicht. 
De minimale houdbaarheidsdatum van dit preparaat 
staat vermeld op het doosje en etiket.  

Fabrikant:  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit medische hulpmiddel 
uw apotheker of drogist, of stuur een mail naar:  
info@bloeminfo.nl
Voor meer informatie: www.altheafleur.nl

De tekst van deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Droge hoest
Kriebelhoest

Vastzittend slijm

Te gebruiken bij:


