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1.  GEBRUIK MIJ VOOR
Hoi! Ik ben ALEXIA, de verkoelende foam en samen gaan we 
dit doen! Ik bevat een formulering op basis van natuurlijke in-
gredienten die je huid effectief koelt en kalmeert. Ik zorg voor 
de huid met waterpokken.

2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN
Eerste keer gebruik: haal de dop van de fl es en pomp 
meermaals tot dat er wat schuim uit de fl es komt. 

Breng KIDSNER Verkoelende foam tenminste 
3 keer per dag aan op het getroffen gebied. 
Of gebruik mij wanneer verlichting nodig is, 
bijvoorbeeld elke keer dat het kind van kleding 
verandert.

Breng de verkoelende foam zacht op de huid 
aan, niet wrijven. De verkoelende foam is een 
lichte, gladde foam die gemakkelijk door de 
huid wordt opgenomen.

3. HOE WERK IK?
Ik ben onwikkeld om onmiddellijk een verkoelend, 
verzachtend, verzorgend en beschermend effect op de huid 
te veroorzaken. De verkoeling wordt veroorzaakt door de 
verdamping van de mousse op de huid. Dit wordt veroorzaakt 
door de Laureth-9 in mij. De afkoeling van de huid vermindert 
de drang om te krabben waardoor mogelijke verdere schade 
aan de huid wordt voorkomen. Ik bevat ook vochtinbrengende 
ingredienten die de huid kalmeren en de hydratatie optimaal 
houden. Ik heb een milde en aangename geur dankzij de 
lavendel- en kamille-extracten.

  4. WEES VOORZICHTIG MET MIJ
• Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing ben ik veilig 

voor kinderen.
• Bijwerkingen zijn niet bekend bij gebruik volgens de 

gebruiksaanwijzing. Belangrijk is om contact tussen het 
schuim en de ogen te vermijden.

• Wanneer u mij voor de eerste keer gebruikt, kan het zijn 
dat u de dispenser 2 tot 3 keer moet indrukken voor er 
schuim uit komt.

• Spoel met water indien ik in contact komt met de ogen.
• Raadpleeg uw arts wanneer er sprake is van 

aanhoudende irritatie.
• Twijfelt u of uw kind allergisch is voor een huidproduct? 

Doe dan de zogenaamde “elleboogplooitest”. Spuit een 
beetje schuim op uw vingertop. Breng dit voorzichtig 
aan op een plekje ter grootte van een euro in de 
elleboogplooi (binnenkant arm) van uw kind. Wacht 24 
uur en controleer dan hoe de huid reageert. Wanneer er 
geen negatieve reactie optreedt (meer roodheid, bultjes 
of jeuk), kunt u het product gebruiken.

5. MIJN INGREDIENTEN
Ingredients: Aqua, Betaine, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Laureth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, 
Polyglyceryl-10 Laurate, Sodium Coco-Glucoside Tartrate, 
Allantoin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Propylene Glycol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Chamomilla Recutita 
Flower Extract

6. WAT BEVAT IK
• 100ml KIDSNER Verkoelende foam

7.  HOE BEWAAR JE MIJ
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 ° C) op een droge en 
donkere plaats in de originele verpakking en buiten bereik 
van jonge kinderen. Voor extra koeleffect kunt u KIDSNER 
Verkoelende Foam in de koelkast bewaren. Na opening niet 
langer dan 6 maanden gebruiken.

8.  MIJN CONTACTGEGEVENS
Alle vragen over mij moeten worden gestuurd naar de 
distributeur. Voor meer informatie over mij, ga je naar 
www.kidsner.nl

 Fabrikant & Distributeur
TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam  
The Netherlands
www.theotclab.com
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Lees deze informatie aandachtig 
voordat u mij gebruikt. Gooi deze 
gebruiksaanwijzing niet weg, 
deze bevat belangrijke 
informatie.
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