
Medisch hulpmiddel dat helpt bij de behandeling van alle soorten 
hoest: vastzittend, droog, irriterend, allergisch; dankzij de drievoudige 
werking van de polysachariden die aanwezig zijn in de formule:
• Het verhoogt de hydratatie en maakt het slijm vloeibaar door de   
 fysiologische eliminatie ervan te bevorderen in geval van   
 vastzittende hoest;
• Het vormt snel een aanhoudende filmlaag over het slijmvlies, die het   
 ongemak verzacht dat wordt veroorzaakt door een droge en   
 irriterende hoest;
• Beperkt het contact van de irriterende sto�en bij allergische hoest;
• Het verbetert de functionaliteit van de bovenste luchtwegen door het  
 ongemak te kalmeren dat wordt veroorzaakt door herhaaldelijk   
 hoesten: pijn op de borst, beklemmend gevoel op de borst;
• Het hydrateert en verzacht het ontstoken slijmvlies bij   
 keelpijn en heesheid.

Dampo Kids Kindersiroop Alle Hoest +Vrije Luchtwegen Suikervrij 
siroop helpt, door een aanhoudende beschermende en kalmerende 
filmlaag met barrière- e�ect te vormen, het orofaryngeale slijmvlies te 
beschermen tegen de aanval van pathogenen en tegen schadelijke 
prikkels van de omgeving; het hydrateert snel het orofaryngeale 
slijmvlies en helpt bij: hoesten, heesheid, slikproblemen, orofaryngitis, 
keelpijn, verkoudheid, ontstoken keel.

Ingrediënten: 
Polysacchariden van IJslands mos, kaasjeskruid en haagmosterd, 
plantaardige glycerol, water, sorbitol, xanthaangom, kaliumsorbaat, 
citroenzuur, natuurlijke aroma's.
• Glutenvrij
• Lactose vrij
• Suikervrij 
Met een aangename fruitsmaak.

Dosering en gebruiksaanwijzing:
Leeftijd per keer per dag

Kinderen 3-5 jaar 5 ml 2-3 keer per dag
Kinderen 6-12 jaar  10 ml 2 keer per dag
Adolescenten en volwassenen > 12 jaar 10 ml 2-3 keer per dag

Waarschuwingen:
• Neem het niet in als u allergisch of overgevoelig bent voor één van de  
 bestanddelen.
• Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die op de   
 verpakking staat vermeld.
• Buiten het bereik van kinderen houden.
• Schud de fles voor gebruik.
• Was de maatbeker zorgvuldig na gebruik 
• Sluit de fles nauwkeurig na gebruik 
• De houdbaarheid na eerste opening van de siroop is
 3 maanden (12 weken) 
• Niet gebruiken indien de verpakking niet intact of beschadigd is;
• De siroop is speciaal gedoseerd voor kinderen vanaf 3 jaar, niet   
 toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar oud.
• Als u na een korte behandeling (7 dagen) geen resultaten bemerkt,   
 neem dan contact op met uw arts; in ieder geval niet langer   
 dan 15 dagen gebruiken.
• Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen waargenomen als gevolg van de  
 toediening van het medisch hulpmiddel. Echter, als u merkt dat er   
 bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.
• De houdbaarheidsdatum verwijst naar het verpakte product dat   
 intact is en op de juiste manier is bewaard.

Bewaar het product in de originele verpakking bij kamertemperatuur 
op een koele en droge plaats.

Fabrikant
        Lab omar S.p.A., Via N. Sauro 35 I, Istrana (TV) Italië

Distributeur:
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60 
1112 AX Diemen

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