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IntensDerm®

IntensDerm is een klasse I medisch hulpmiddel.

Nr. 414 - Spray

Inhoud 50 ml

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.

IntensDerm is een klasse I medisch hulpmiddel te 
gebruiken bij huidirritaties ten gevolge van een droge 
huid, bij eczeem, psoriasis en dermatitis. IntensDerm 
kalmeert de geïrriteerde huid met een vochtinbren-
gend en beschermend laagje van colloïdaal 
havermeel.

IntensDerm is een verlichtende spray voor een droge 
huid die geïrriteerd is door een breed scala aan huid- 
aandoeningen zoals psoriasis, eczeem, acne, zonnebrand 
of dermatitis. Het brengt een beschermlaagje aan van 
havermeel dat de huid bevochtigt, de normale zuur- 
graad weer in balans brengt en de irritaties verzacht. 
De werkzame stof is colloïdaal havermeel dat al tien- 
tallen jaren gebruikt wordt voor zijn verzachtende 
eigenschappen voor de huid. Havermeel verzacht de 
irritaties, bevochtigt de huid op een natuurlijke manier 
en zorgt ervoor dat de huid weer soepel wordt. Het is 
een zeer mild product dat zelfs door kleine kinderen 
gebruikt kan worden. Havermeel zorgt ervoor dat de 
zuurgraad van de huid weer in balans komt en vermindert 
daarmee de kans op infecties. IntensDerm bevat geen 
hormonen, bevat natuurlijke bestanddelen en kan 
veilig op een onbeschadigde huid gebruikt worden.

Ingrediënten
Water, Glycerylstearaat, Ceteareth-20, Ceteareth-12, 
Cetearyl alcohol, Cetylpalmitaat, Aloë (Aloe barbadensis 
leaf extract), Ceteareth-30, Colloïdaal Havermeel 
(Avena sativa), Jojoba olie (BIO) (Simmondsia chinensis 
seed oil), Amandel olie (Prunus dulcis nut oil), Smeerwortel 
(BIO) (Symphytum officinale extract), Weegbree extract 
(BIO) (Plantago lanceolata leaf extract), Macadamia olie 
(BIO) (Macadamia ternifolia nut oil), Hoefblad extract 
(Tussilago farfara leaf extract), Kamille extract (BIO) 
(Chamomilla recutita flower extract), Fragrance natural 
(Parfum), Natriumbenzoaat, cotronellol*, Linalool*, 
Limoneen*.
*bestanddeel uit aromaoliën.

Wijze van gebruik
Breng 3 maal per dag aan. Indien nodig mag 
IntensDerm vaker worden aangebracht.
Gebruik voor kinderen: IntensDerm is een heel mild 
product en kan door alle leeftijden worden gebruikt.
Alleen te gebruiken op de onbeschadigde huid.

Allergie informatie
IntensDerm niet gebruiken wanneer men over-
gevoelig is voor een van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
IntensDerm kan voor zover bekend tijdens de 
zwangerschap en borstvoeding zonder bezwaar 
volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwing
Alleen voor uitwendig gebruik.
Niet in de ogen sprayen en niet inademen.

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.  
Na openen 6 maanden houdbaar.

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.intensderm.nl

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

Droge huid
Psoriasis

Eczeem
Dermatitis

Te gebruiken bij:


