
Gebruiksaanwijzing

Wecesin®  
Strooipoeder

voor de verzorging van  
baby’s naveltje

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u 
Wecesin® Strooipoeder gebruikt. Indien u algemene vra-
gen heeft, stelt u deze dan aan uw apotheker of winkelier.

Wat is Wecesin® Strooipoeder en waarvoor wordt 
het gebruikt?
Wecesin® Strooipoeder wordt toegepast bij de verzorging van 
baby’s naveltje. Het poeder absorbeert vocht en ondersteunt 
het herstellend vermogen van de huid.

Ingredients:
Talc, Arnica Montana Extract, Echinacea Angustifolia Ex-
tract, Calendula Officinalis Extract, Echinacea Purpurea 
Extract, Quartz.
organic ingredient

Wecesin® Strooipoeder bestaat uit alcoholische extracten van 
Arnica (valkruid), Calendula (goudsbloem), smalbladige- en 
rode zonnehoed en kwarts in een poederbasis van talk.

Het strooipoeder is verpakt in een busje met een inhoud van 
20 gram.

Wanneer mag u Wecesin® Strooipoeder niet 
gebruiken?
Bij overgevoeligheid voor Arnica kan Wecesin® Strooipoeder 
beter niet worden gebruikt. Arnica kan in uitzonderingsgevallen 
allergische huidreacties veroorzaken. Deze verdwijnen spoe-
dig nadat het gebruik is gestaakt.

Hoe gebruikt u Wecesin® Strooipoeder?
De navel meerdere malen per dag bepoederen en zo nodig 
afdekken met een steriel gaasje. Verwijderd houden van neus 
en mond van het kind. Voorzichtig opbrengen ter vermijding 
van poederinname door de baby. Het poeder is alleen bestemd 
voor uitwendig gebruik.

Waar moet u verder op letten?
Wecesin® Strooipoeder moet buiten bereik en zicht van kin-
deren worden gehouden. Wecesin® Strooipoeder is bij kamer-
temperatuur houdbaar tot de uiterste houdbaarheidsdatum die 
op de verpakking aangegeven is.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in  
november 2021.

In harmonie met mens en natuur:
Weleda wil mensen ondersteunen in hun gezondheid en daar-
naast 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 voedings-
waarde 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

Geproduceerd in Nederland
Weleda Benelux SE 
NL-Zoetermeer 

00
93

72
/06


		2021-11-23T11:22:09+0100
	Preflight Ticket Signature




