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Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Lees de tekst daarom aandachtig door en bewaar de gebruiksaanwijzing. Het kan 
namelijk nodig zijn deze nogmaals door te lezen. Ook als u dit product eerder heeft gebruikt, is het raadzaam de gebruiksaanwijzing goed door 
te lezen. Het kan zijn dat deze naar nieuwe inzichten is aangepast.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing
1) Wat is Bepanthen Crème en waarvoor wordt het gebruikt?
2) Hoe wordt Bepanthen Crème gebruikt?
3) Hoe bewaart u Bepanthen Crème?

Ingrediënten
gezuiverd water, dexpanthenol 5%, isopropyl myristaat, cetyl- en stearyl-alcohol (wasachtige substantie), propyleenglycol, wolvet, amphisol K, 
phenoxyethanol, DL- pantolacton. 

Ingredients
aqua, phantenol, isoprpyl myristaat, cetyl-, stearyl-alcohol, propylene glycol, lanolin, potassium cetyl phosphate, phenoxyethanol, 
pantolactone. 

Voor inlichtingen
Bayer BV, Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.
www.bepanthen.nl

1. Wat is Bepanthen Crème en waarvoor wordt het gebruikt?
Bepanthen Crème is een zachte crème die makkelijk is uit te smeren en goed wordt geabsorbeerd. De huid wordt snel verzacht en gehydrateerd. 
Bovendien verkoelt de crème de huid bij het aanbrengen.

Bepanthen Crème helpt het natuurlijke herstelproces van de huid dankzij de hoge concentratie dexpanthenol, die diep in de huid trekt.

Toepassing:
• Ter verzachting en hydratatie van droge, gevoelige huid
• Ter verzorging van ruwe en schrale handen, voeten en benen (ook in combinatie met steunkousen)
• Ter verzorging van schrale plekken en gesprongen huid door invloeden van buitenaf 
• Ter verzorging en verzachting van rode, geprikkelde huid, zoals bij zonnebrand en na ontharing 

Bijzonderheden
Bepanthen Crème
• Bevat geen kleurstoffen
• Bevat geen parfum
• Is pH-huidneutraal
• Is dermatologisch getest
• Is gemakkelijk uit te smeren
• Trekt snel in en plakt niet

Bepanthen Crème is verkrijgbaar in tubes van 30 g.

2. Hoe wordt Bepanthen Crème gebruikt?
Ter verzachting en hydratatie van droge huid:
De huid dagelijks insmeren met Bepanthen Crème, indien gewenst herhalen. 

Ter verzorging van rode, ruwe, schrale, geprikkelde huid:
Naar behoefte enkele malen per dag Bepanthen Crème aanbrengen. 

Speciaal bij gebruik op handen, voeten en benen:
Bepanthen Crème trekt snel in en kan ook worden gebruikt tijdens het dragen van steunkousen. 

3. Hoe bewaart u Bepanthen Crème?
Niet boven de 25°C bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
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4. Hoe de huid te helpen
De huid
De huid beschermt ons lichaam. Zij beschermt ons tegen hitte, kou, wind en andere invloeden van buitenaf. Zonder een goede verzorging kan 
de huid droog, ruw of schraal aanvoelen. Op zo’n moment willen wij onze huid helpen, omdat dit belangrijk is voor haar beschermende functie. 
Dankzij een goede hydratatie en verzorging kan de huid zich herstellen, haar vitaliteit behouden en voelt ze prettig aan.

De verzachting en hydratatie van de huid
Bepanthen Crème is een olie-in-water emulsie. De zachte crème is makkelijk uit te smeren en wordt goed geabsorbeerd door de huid. U merkt 
het verschil. De huid voelt soepel aan. 

Het aanbrengen van Bepanthen Crème op rode huid geeft bovendien een verkoelende invloed doordat het water in de crème verdampt.

De verzorging van de geprikkelde huid:
het belang van Pro-vitamine B5 (dexpanthenol) bij het herstellend vermogen van de huid
Bepanthen bevat pro-vitamine B5 – of dexpanthenol. Door contact met de huid wordt deze pro-vitamine omgezet in pantotheenzuur. Dit helpt 
het herstellend vermogen van de huid te ondersteunen. 
Deze eigenschap is van belang wanneer de huid schraal, ruw, geprikkeld of gesprongen is. De huid kan zich herstellen en haar natuurlijke 
vitaliteit behouden. 

Achtergrondinformatie
Stearylalcohol en cetylalcohol zijn beide witte, vaste, wasachtige stoffen die in zalven en crèmes gebruikt worden om vloeistoffen tot een stabiel 
en homogeen mengsel te vormen (emulsie).Ze drogen niet uit en komen niet overeen met consumptiealcohol.

Naast Bepanthen Crème is er ook Bepanthen® Zalf die vetter is en een beschermend laagje op de huid legt.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Bepanthen Crème niet meer na de datum die op de vouwdoos is vermeld achter ‘Niet te gebruiken na einde:’ en op de tube achter 
‘exp.’.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in juli 2007.
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