
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, want 
deze bevat belangrijke informatie over het gebruik van 
dit medische hulpmiddel.

Samenstelling:

Oplossing met elektrolyten op een hypoallergene zalfbasis.

Aqua purificata, Octyldodecanol, Hydrogenated Palm 
Glycerides, PEG 200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl 
Alcohol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Tocopherol,
Dehydroacetic Acid, Silica, Trace Elements (Zinc, Iron)

St. Christoph koortslip-crème bevat geen parabenen.

Inhoud en farmaceutische vorm:

10 g  crème

Toepassing:

Bij herpesinfectie met vorming van blaasjes bij de lippen 
alsmede voor de genezing na een herpeseruptie.

Eigenschappen:

• draagt bij aan een optimaal fysisch milieu
• verzacht jeuk en branderigheid
• verzacht de pijn
• versnelt het herstel
• verlaagt de zwelling en spanning van de huid
• voorkomt korst- en littekenvorming 
• beschermt tegen verdere besmetting

Gebruik:

Breng St. Christoph koortslip-crème minimaal 5 maal 
daags met een wattenstokje aan op de geïnfecteerde huid.

Breng de crème niet alleen aan op de zichtbaar getroffen 
plekken (blaasjes, roodheid), maar ook op de omringende 
huid. Bij aanbrengen met de vingers deze vóór en na het 
gebruik intensief reinigen om extra besmetting van de 
beschadigde huid (bijv. door bacteriën) of verspreiding van 
het herpesvirus naar nog niet besmette huiddelen te 
voorkomen.

In sommige gevallen moet de behandeling worden voort-
gezet tot de blaasjes zijn ingedroogd of genezen. De 
behandeling mag maximaal 10 dagen duren. Raadpleeg 
een arts voor een diagnose van de oorzaak van de klachten 
en een eventuele onderliggende aandoening die behandeld 
moet worden, indien hierna geen verbetering optreedt.

Contra-indicaties en bijwerkingen:

Gebruik het product niet bij een bekende allergie of een 
vermoeden van een mogelijk allergische reactie op een 
van de ingrediënten.

Er zijn tot dusver geen bezwaren bekend tegen gebruik tij-
dens zwangerschap, borstvoeding of bij kinderen. Bij de 
aanwezigheid van een koortslip tijdens de zwangerschap, 
het geven van borstvoeding en bij kinderen wordt 
principieel aanbevolen om een arts te raadplegen.

Veiligheidsinstructies:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Let op hygiënische 
afname. Niet innemen. Beschermen tegen vorst en hitte. 
Tube na gebruik sluiten. Niet gebruiken na verstrijken 
van de houdbaarheidsdatum. Gebruik uitsluitend volledige 
intacte tubes. Bescherm het product tegen directe bezon-
ning. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid: 3 jaar na productie

Gebruiken binnen: Na opening maximaal 3 maanden

Verpakkingsformaat: 10 g in kunststoftube

Batchcode /          : 

gedrukt op doosje en gestanst aan de onderzijde van de 
tube

 

Vervaldatum /      : 

gedrukt op doosje en gestanst aan de onderzijde van de 
tube

Klinisch beoordeeld

Gebruiksaanwijzing – Aandachtig doorlezen!

Voor toepassing bij herpesinfectie met vorming van blaasjes bij de lippen.

Koortslip-crème

Distributeur: SANKT PIRMIN® Naturprodukte GmbH
                    Eltviller Straße 2a, D-55218 Ingelheim
                    info@sanktpirmin.de

NAWA Heilmittel GmbH 
Ostendstraße 100, D-90482 Nürnberg 
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