Fagron Handcrème
Bijsluiter
Toedieningsvorm
Glanzende dikke crème.
Samenstelling
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Dimethicone,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Betaine, Cetearyl Glucoside,
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Phenoxyethanol, Panthenol,
Stearic Acid, Parfum, Allantoin, Caprylyl glycol, Carbomer,
Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide,
Tocopherol.
Werking en/of toepassing
Deze crème is geschikt voor de droge en specifieke huid van
de handen en nagelranden. De allantoïne in deze crème zorgt
voor hydratatie en beschermt de huid tegen invloeden van
buitenaf. Glycerine zorgt voor een goede smeerbaarheid en gaat
uitdroging van de huid tegen.
Dit product wordt geadviseerd als basishuidverzorging. Het kan ook
de medicinale behandeling ondersteunen maar niet vervangen.
Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
Bijwerkingen
Deze crème zal nauwelijks aanleiding geven tot bijwerkingen.
Zeer zelden kunnen gevoeligheidsreacties en irritatie van de huid,
door één van de bestanddelen van de crème, optreden. Dit merkt
u aan huiduitslag, galbulten of jeuk.
Indien u vermoedt overgevoelig te zijn voor één van de
bestanddelen kunt u het beste contact opnemen met uw arts of
apotheker.
Gebruiksaanwijzing
Zo vaak als gewenst aanbrengen. U kunt de crème gebruiken
zolang u deze nodig heeft.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Indien u ook een andere crème of zalf voorgeschreven heeft
gekregen, overleg dan met uw arts of apotheker over de volgorde
van smeren.

Gebruik bij zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang
gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor
het kind.
Gebruik bij borstvoeding
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang
gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige
gevolgen voor het kind.
Invloed op het reactievermogen en rijvaardigheid
Dit middel heeft geen invloed op het reactievermogen en
rijvaardigheid.
Bewaren
Beneden 25°C bewaren, niet in de koelkast of vriezer.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Sluit de tube na gebruik goed af.
Na openen 12 maanden houdbaar.
Uiterste gebruiksdatum en chargenummer: zie bovenzijde tube.
Verkrijgbaarheid
Exclusief verkrijgbaar bij uw apotheek.
Fagron Derma Concept
Huidverzorging is maatwerk! Fagron biedt met het Fagron
Derma Concept een uniek assortiment waarmee in elke
huidverzorgingsbehoefte kan worden voorzien. De producten
bieden een specifieke meerwaarde voor de huid en zijn
geproduceerd volgens farmaceutische standaarden. Uw arts of
apotheker kan adviseren welk product bij ú past.
Versiebeheer
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2016.
(versie: 126129816105, 105607B/04).
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