Ingrediënten: Aqua, Alcohol, Glycerin, Urtica Urens Extract,
Xanthan Gum, Arnica Montana Extract.

Urtica Gel bestaat uit een alcoholisch extract van Arnica montana (Valkruid) en Urtica urens (Kleine brandnetel) in een gelbasis van glycerol, xanthaan, alcohol en water.
Zonder synthetische geur- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen.
De gel is verpakt in een tube met een inhoud van 25 gram.

Urtica Gel
verkoelt de geprikkelde,
rode en gevoelige
huid door zonnebrand
en insectensteken
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u Urtica
Gel gebruikt. Indien u algemene vragen heeft, stelt u deze
dan aan uw apotheker of winkelier.

Wat is Urtica Gel en waarvoor wordt het gebruikt?

Urtica Gel is een gezondheidsproduct dat de geprikkelde, rode
en gevoelige huid door zonnebrand en insectensteken direct
verkoelt en daarnaast verzacht. Urtica Gel is daarom een uitstekend eerste hulp product en de gel is eenvoudig over de
huid te verdelen. In Urtica Gel worden extracten van verse
Arnica montana (Valkruid) en Urtica urens (Kleine brandnetel)
verwerkt die een verkoelende en verzachtende invloed hebben
op de huid. Tevens verkrijgbaar als Urtica Zalf wat gebruikt kan
worden na de eerste hulp fase.

Wanneer mag u Urtica Gel niet gebruiken?

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor Arnica.
Arnica kan in uitzonderingsgevallen allergische huidreacties
veroorzaken. Deze verdwijnen spoedig nadat het gebruik is
gestaakt. Indien dit, binnen een week, niet het geval is wordt
geadviseerd een arts te raadplegen. Bij een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Urtica Gel (nogmaals) te gebruiken. Urtica Gel mag uitsluitend op een intacte huid gebruikt
worden, dus niet op open wonden.

Gebruik van Urtica Gel tijdens zwangerschap of
borstvoeding

Waar moet u verder op letten?

Urtica Gel is bij kamertemperatuur houdbaar tot de uiterste
houdbaarheidsdatum die op de verpakking aangegeven is.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in september 2012.

In harmonie met mens en natuur:

Weleda wil mensen ondersteunen in hun gezondheid en daarnaast een bijdrage leveren aan een gezonde aarde. Daarom
gebruiken we voor onze producten zoveel mogelijk natuurlijke
grondstoffen van biologische of biodynamische kwaliteit. In
deze landbouw wordt de aarde zorgvuldig gevoed en verzorgd.
Dat zie je terug in de vruchtbare aarde, in de hoge voedingswaarde van de planten én uiteindelijk in de optimaal voedende
en verzorgende producten.

Voor meer informatie en verkoopadressen:

www.weleda.nl, info@weleda.nl of tel. 079 363 1335
Weleda Benelux SE
NL-Zoetermeer

U kunt Urtica Gel gewoon gebruiken tijdens de zwangerschap
en borstvoedingsperiode.

Hoe gebruikt u Urtica Gel?

Urtica Gel meerdere malen per dag dun aanbrengen op de
geprikkelde, rode en gevoelige huid. De gel verkoelt direct en
verzacht daarnaast de geprikkelde, rode en gevoelige huid
door zonnebrand en insectensteken. Tevens verkrijgbaar als
Urtica Zalf wat gebruikt kan worden na de eerste hulp fase. De
gel is alleen bestemd voor uitwendig gebruik.
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