
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 al eerder hebt gebruikt, is
het raadzaam de gebruiksaanwijzing door te lezen. Het kan zijn dat deze naar
nieuwe inzichten is aangepast.

Wat is de inhoud van deze gebruiksaanwijzing?
1. Wat zijn Dampo Adem Vrij Pastilles en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Hoe gebruikt u Dampo Adem Vrij Pastilles?
3. Hoe bewaart u Dampo Adem Vrij Pastilles?
4. Gezonde luchtwegen
5. Het Dampo assortiment

Productnaam: Dampo Adem Vrij Pastilles.

Ingrediënten: vulstoffen: suiker, arabische gom,  glucosesiroop, sorbitol,
                     water, plantaardige olie, bijenwas, aroma’s: menthol,
                     kamille-extract, eucalyptusolie en thymolie, kleurstoffen:
                     kopercomplexen van chlorofylinen (E141).
          

1. Wat zijn Dampo Adem Vrij Pastilles en waarvoor worden ze gebruikt?
Dampo Adem Vrij Pastilles verlichten snel de luchtwegen en helpen vrijer te
ademen. Daar zijn de speciaal door Dampo geselecteerde kruiden en
etherische oliën menthol en eucalyptus voor. De pastilles helpen snel en zijn
aangenaam van smaak.
Dampo Adem Vrij Pastilles zijn verkrijgbaar in een doosje van 20 pastilles in
doordrukstrips.

Laat de pastille langzaam in de mond smelten.
Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens zwangerschap.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Van 12 tot 18 jaar
Van 6 tot 12 jaar

Kinderen:

Leeftijd Per 24 uur
Maximaal 10 pastilles

Maximaal 6 pastilles
Maximaal 2 pastilles

Per keer
1 pastille

1 pastille
1 pastille

3.Hoe bewaart u Dampo Adem Vrij Pastilles?
Bewaar dit product in de originele verpakking beneden 25°C. Buiten bereik en
zicht van kinderen bewaren. Gebruik het product niet meer na de datum, zoals
die op de verpakking is vermeld achter ‘Ten minste houdbaar tot einde: ’.

4. Gezonde luchtwegen
De luchtwegen zijn belangrijke organen van het menselijk lichaam. Gezonde
luchtwegen zorgen er immers voor dat de mens doelmatig kan ademhalen. Elke
minuut ademen we gemiddeld 12 maal in en uit. Dat houdt in dat er per jaar
ongeveer 3 miljoen liter lucht door onze luchtwegen gaat. De luchtwegen
hebben daarom een zware taak. Soms kunt u wel wat verlichting van de
luchtwegen gebruiken, bijvoorbeeld voor het slapen gaan.

5.Het Dampo assortiment
Dampo producten dragen stuk voor stuk bij aan het welzijn van keel en
luchtwegen. Er zijn ook Dampo Hoestpastilles met tijm en sleutelbloemextract.
Dampo Keelpastilles met kamille-extract, honing en vitamine C. Om te stomen
zijn er de bekende Dampo Inhalatiecapsules met menthol en eucalyptus en
speciaal voor kinderen zijn er Dampo Kindersiroop en Dampo
Inhalatiepleisters om vrijer te ademen gedurende de nacht.

Dampo is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en supermarkt.

Voor informatie en inlichtingen:
Imgroma B.V.,  Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen. 
Tel. 0900-1011015
www.dampo.nl

2. Hoe gebruikt u Dampo Adem Vrij Pastilles?
Dosering Dampo Adem Vrij Pastilles:
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