Cardiflor Forte®

Actieve ingrediënten
Glycerol, Cardiospermum halicacabum.

Wat je moet weten voordat je
Cardiﬂor Forte gebruikt

Overige ingrediënten

Voor zover bekend kan Cardiflor Forte in combinatie
met geneesmiddelen worden gebruikt.

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!
De huid
De huid is het grootste orgaan van de mens. De
belangrijkste functie van de huid is bescherming
tegen invloeden van buitenaf. De huid heeft ook
een functie bij het afscheiden van overtollig vocht,
de regulering van de lichaamstemperatuur en de
aanmaak van vitamine D.
Soms is de huid gevoelig en geprikkeld. Dit kan
komen door een reactie op invloeden van buitenaf,
maar ook door aanleg voor een gevoelige huid,
waardoor deze eerder geprikkeld aanvoelt.
Soms kunnen erfelijke factoren en invloeden
van buitenaf huidaandoeningen veroorzaken
of verergeren. Als je last hebt van jeukende
huidirritatie, eczeem of zonneallergie, dan kan
je huid wel wat hulp gebruiken. Cardiflor Forte
vermindert de jeuk en helpt de huid op natuurlijke
wijze te herstellen.

Water, alcohol, octyldodecanol, PEG-20 cetostearyl alcohol, cetostearyl alcohol, carbomeer,
natriumhydroxide, natrium cetylstearyl sulfaat,
methylparabeen.

Verpakking
Doseerpompje à 30 ml

℮.

Toepassing
Cardiflor Forte kan worden toegepast bij eczeem,
jeukende huidirritatie en huidallergie. De actieve
ingrediënten verminderen de jeuk en helpen de
huid herstellen.

Fysische werking
Cardiflor Forte is een medisch hulpmiddel.
De crème ontleent zijn fysische werking aan
glycerol en Cardiospermum halicacabum extract.
Glycerol heeft een tweevoudige hydraterende
werking; het verhoogt de absorptie van water
vanuit de onderliggende lagen van de huid en
voorkomt waterverlies van de huid aan de lucht.
Cardiospermum halicacabum extract stabiliseert
de membranen van celorganen en vermindert
daardoor ontstekingsreacties in de huid.

In zeldzame gevallen kan verergerde huidirritatie
optreden. Deze irritatie is te herkennen aan een
jeukende huiduitslag die vaak met roodheid
begint. Deze verergerde uitslag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Cardiflor
Forte. Indien de huiduitslag niet binnen een week
na het stoppen van het gebruik verdwenen is, dien
je je arts/deskundige te raadplegen. Voor personen met een dergelijke overgevoeligheid is het
gebruik van Cardiflor Forte af te raden.

Als je zwanger bent of borstvoeding geeft
Voor zover bekend kan Cardiflor Forte gebruikt
worden tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding, indien je je houdt aan het
gebruiksvoorschrift. Vraag bij twijfel je behandelend arts/deskundige om advies.

Hoe gebruik je Cardiﬂor Forte?
Cardiflor Forte is uitsluitend bestemd voor uitwendig
gebruik. Als de pompflacon voor de eerste keer wordt
gebruikt dien je enkele keren te pompen om de lucht uit
het pompsysteem te verwijderen. De crème 2 tot 3 maal
daags op de huid aanbrengen en licht inmasseren. De
ingesmeerde huid kan afgedekt worden om vlekken in
kleding te voorkomen.
Indien na verloop van tijd geen verschil merkbaar is of
wanneer er klachten ontstaan, doe je er goed aan je
arts/deskundige te raadplegen.

Hoe bewaar je Cardiﬂor Forte?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden
25ºC.
De uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op
het doosje en het doseerpompje. Je vindt de datum
bij de woorden “Tenminste houdbaar tot einde:”.

Advies
Vanaf welke leeftijd is Cardiﬂor Forte
te gebruiken?
Cardiflor Forte is te gebruiken vanaf 0 jaar.

Voor meer informatie of advies kun je terecht op
www.vsm.nl of bel met de gratis VSM Advieslijn
0800-9011.

Milieu
Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede
afvalscheiding.

VSM geeft je kracht uit de natuur
Je kiest bewust om op een natuurlijke manier
voor je gezondheid te zorgen. VSM begrijpt dat.
VSM is een bedrijf met een groen hart. Voor jou
ontwikkelen en produceren wij producten die hun
oorsprong vinden in de natuur en die je gezondheid
ondersteunen. Dit doen we al meer dan 100 jaar op
een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke
manier. Zo geeft VSM je kracht uit de natuur.
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Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien
in juli 2014.
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crème
Bij eczeem en jeukende
huidirritatie

Dubbel geconcentreerd

