Zonder synthetische geur- en kleurstoffen en
conserveringsmiddelen.
De crème is verpakt in een tube met een inhoud van
6 gram.

Weleda Neuscrème
Om vrijer te ademen door de neus

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u Weleda Neuscrème gebruikt. Indien u algemene vragen heeft, stelt u deze dan aan uw apotheker of winkelier.
Wat is Weleda Neuscrème en waarvoor wordt
het gebruikt?
Weleda Neuscrème wordt toegepast om vrijer te
ademen door de neus.
INCI (Ingrediënten):
Aqua, Paraffinum liquidum, Petrolatum, Alcohol,
Macaloid, Echinacea purpurea, Lanolin, Berberis vulgaris, Prunus spinosa, Glycerin, Menthae Piperitae,
Eucalyptus globulus, Lecithin, Aesculinum, Camphor,
Thymus vulgaris, Bryonia, Fragrance  (Parfum)*,
Limonene*, Linalool*, Citronellol*. * from natural
essential oils
Weleda Neuscrème bestaat uit alcoholische extracten van smalbladerige zonnehoed, zuurbes, sleedoorn en heggerank, kamfer en etherische olie van
eucalyptus, pepermunt en tijm in een crèmebasis
van paraffine, vaseline, leemaarde (macaloid), wolwas, glycerine, sojalecithine, aesculine en gezuiverd
water.

Wanneer mag u Weleda Neuscrème niet gebruiken?
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor één van
de bestanddelen. Niet gebruiken bij astma of andere
luchtwegaandoeningen, die met een uitgesproken
overgevoeligheid van de luchtwegen samenhangen.
Niet gebruiken bij huidziekten, of aanbrengen op
open wonden of gekwetste huid.
Gebruik van Weleda Neuscrème indien u zwanger
bent of borstvoeding geeft?
U kunt Weleda Neuscrème gewoon gebruiken
tijdens de zwangerschap of borstvoedingsperiode.

De grondstoffen die we gebruiken moeten aan zeer
hoge kwaliteitseisen voldoen. Om een voorbeeld te
noemen: de plantaardige ingrediënten zijn bij voorkeur biologisch-dynamisch geteeld. Er worden geen
dierproeven gedaan of in opdracht gegeven.
Weleda gebruikt uitsluitend natuurlijke ingrediënten
in haar producten. Deze bevatten onder andere
natuurlijke kleurstoffen die in sommige gevallen
vlekken kunnen veroorzaken die moeilijk te verwij
deren zijn. Ga daarom voorzichtig met de producten
om in het gebruik.
Voor meer informatie en verkoopadressen:
tel. 079 3631335 (9.00 – 12.00 uur) of info@weleda.nl

Hoe gebruikt u Weleda Neuscrème?
Meerdere malen per dag een beetje crème in beide
neusgaten aanbrengen. Bij kinderen van 2 tot 5 jaar
onder of rond de neusgaten aanbrengen. Niet toepassen bij kinderen jonger dan 2 jaar. De crème is
alleen bestemd voor uitwendig gebruik
Waar moet u verder op letten?
Weleda Neuscrème moet buiten bereik van kinderen
worden gehouden. Weleda Neuscrème is bij kamertemperatuur houdbaar tot de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking aangegeven is. Weleda
Neuscrème bevat wolwas. Wolwas kan plaatselijk
huidreacties veroorzaken (b.v. contactdermatitus).
Deze gebruiksaanwijzing is het laatst herzien in
september 2008.
In harmonie met mens en natuur:
dat is de door de antroposofie geïnspireerde achtergrond van alle Weleda-producten. Want alles wat wij
doen, van de keuze van de grondstoffen tot en met
de manier waarop we die verwerken, is zoveel
mogelijk afgestemd op deze harmonie en levert er
een bijdrage aan. Daarom verwerken wij geen synthetische kleur- en geurstoffen, noch synthetische
conserverings-, fixeer- en emulgeermiddelen.
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