Processie+ gel van Ace is uw eerste hulp bij
ongemakken als gevolg van blootstelling aan
de brandharen van de processierups. De gel
verzorgt en verzacht de rode en geprikkelde
huid.
De gel is speciaal ontwikkeld om klachten
veroorzaakt door de processierups snel
te verminderen en is tevens effectief bij
insectenbeten.
Ingrediënten
aqua, glycerin, dimethyl isosorbide,
laureth-9, phenoxyethanol, aminomethyl
propanol, acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, butylene glycol, pentylene
glycol, ethylhexylglycerin, tetracarboxymethyl
naringeninchalcone, sodium phytate,
hydroxyphenyl propamidobenzoic acid,
PEG-30 dipolyhydroxystearate, trideceth-6,
ascorbyl palmitate
Gebruik
Ter verzorging en verzachting van de rode en
geprikkelde huid na contact met de brandharen
van de processierups en bij insectenbeten.
Voor uitwendig gebruik.

Waarschuwing: vermijd contact met de ogen.
Tips bij blootstelling aan de brandharen van de
processierups:
• Niet krabben of wrijven.
• Probeer de brandharen te verwijderen met
plakband of een kleefroller.
• Spoel de huid goed met lauw water.
• Breng Processie+ gel aan ter verzorging en
verzachting van de huid.
• Was besmette kleding apart op ten minste
60 °C.
• Raadpleeg uw huisarts bij ernstige klachten
zoals zwelling en benauwdheid.

Wanneer niet gebruiken
Gebruik Processie+ gel niet als u overgevoelig
bent voor een van de bestanddelen.

Bewaren
Buiten het zicht en bereik van kinderen
houden.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in koelkast of
vriezer bewaren.
Sluit de tube na gebruik goed af.
Na openen 6 maanden houdbaar.
Indifferent van Ace
Ace heeft een breed assortiment crèmes en
zalven. Dit assortiment wordt regelmatig
uitgebreid met nieuwe producten. De
producten van Ace zijn uitsluitend verkrijgbaar
bij uw apotheek.
Benieuwd welke producten er nog meer zijn?
Vraag uw apotheker voor meer informatie en
ondersteuning bij het vinden van een product
dat bij u past.
Deze gebruiksaanwijzing is opgemaakt in april
2020.
Ace Pharmaceuticals BV
Schepenveld 41
3891 ZK Zeewolde
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Processie
100 g gel
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