
Bijsluiter 

 

• Akolip zinksulfaat-gel; de verzorging bij lipblaasjes.  

Samenstelling  

• Zinksulfaat, water, carbomeer, natriumhydroxide en methylparaben (E218).  

Voor wie  

• Dit product is geschikt voor kinderen en volwassenen.  

Bijwerkingen  

• Bij toepassing volgens de gebruiksaanwijzing zijn van dit middel geen bijwerkingen 
bekend.  

Toepassing  

• Akolip wordt gebruikt bij blaasjes op of rond de lippen. Akolip bevat zinksulfaat en is 
een verkoelende, transparante gel waardoor lipblaasjes niet extra worden 
geaccentueerd.  

Zwangerschap en borstvoeding  

• Kan, voor zover bekend, zonder bezwaar tijdens zwangerschap of borstvoeding 
worden gebruikt.  

Gebruiksaanwijzing  

• Gebruik deze transparante gel 4-6 maal daags op de lipblaasjes. Breng een laagje aan 
zodra u de lipblaasjes voelt opkomen of wanneer de lipblaasjes al aanwezig zijn. 
Smeer de gel nooit uit over de lippen, breng het alleen op het plekje aan. Dit voorkomt 
uitbreiding.  

• Lipblaasjes zijn besmettelijk; gebruik daarom deze tube alleen voor u zelf.  
• Was na het aanbrengen altijd de handen.  

Bewaren  

• Sluit de tube na gebruik goed af. Bewaar Akolip in de originele verpakking droog en 
bij kamertem-peratuur. Na openen is de gel beperkt houdbaar.  



Vragen  

• Bij twijfel kunt u altijd advies vragen bij uw apotheek.  

Let op  

• Vermijd contact met de lipblaasjes, was na aanraken meteen de handen.  
• De gel is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik op of rondom de lippen.  
• De gel niet gebruiken in de ogen of op de slijmvliezen (zoals in de mond of de 

vagina), omdat dit kan leiden tot irritatie.  
• Wees extra voorzichtig in de omgang met een baby. Vermijd kussen en knuffelen.  
• Ga naar de huisarts als de blaasjes langer dan twee weken aanwezig zijn of als u erg 

vaak last heeft van lipblaasjes.  
• Houd dit product altijd buiten het bereik van kinderen.  

Algemeen  

• Akolip zinksulfaat-gel; de verzorging bij lipblaasjes  
•  
• Akolip is een product van:  
• KOSME FARMA DIDAM, NL - 6941 AG Didam  
• 18729 -3 AK01  

Deze bijsluiter is gemaakt voor het Internet. 

 


