
Bepanthen Intensief Lotion

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 goed door te 
lezen. Het kan zijn dat deze naar nieuwe inzichten 
is aangepast.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing

1. Wat is Bepanthen Intensief Lotion en waarvoor 
wordt het gebruikt?

2. Hoe wordt Bepanthen Intensief Lotion gebruikt?
3. Hoe bewaart u Bepanthen Intensief Lotion?
4. Hoe helpt Bepanthen Intensief Lotion?

Ingrediënten 
water, vloeibare paraffine, octyl stearaat, vaseline, 
cetearyl octanoaat (verwant aan huidvet), 
dexpanthenol, PEG-22/dodecyl glycol,  copolymeer, 
propyleen glycol, sorbitaan oleaat, pentylene, 
glycol, glycerin, sodium lactate, melkzuur, serine, 
ureum, sorbitol, natrium chloride, allantoine, 
magnesium sulfaat, phenoxy-ethanol, isopropyl 
myristaat, DL-lactone, parfum, lanolin alcohol, 
cetearyl alcohol.

INGREDIENTS: 
WATER, PARAFFINUM LIQUIDUM, OCTYL STEARATE, 
PETROLATUM, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, 
 PANTHENOL, PEG-22/DODECYL GLYCOL, 
 COPOLYMER, PROPYLENE GLYCOL, SORBITAN 
OLEATE, PENTYLENE, GLYCOL, GLYCERIN, SODIUM 
LACTATE, LACTIC ACID, SERINE, UREA, SORBITOL, 
SODIUM CHLORIDE, ALLANTOIN, MAGNESIUM 
SULFATE, PHENOXY ETHANOL, ISOPROPYL MYRISTATE, 
DL-LACTONE, PARFUM, LANOLIN ALCOHOL, 
 CETEARYL ALCOHOL

Voor inlichtingen
Bayer B.V., Bayer HealthCare Consumer Care, 
Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.
www.bepanthen.nl

Fabrikant: GP Grenzach Produktions GmbH, 
Emil-Barrell-Strasse 7

D-79639 Grenzach – Wyhlen Duitsland

1.  Wat is Bepanthen Intensief Lotion en 
waarvoor wordt het gebruikt?

Bepanthen Intensief Lotion is speciaal ontwikkeld 
voor de kwetsbare huid, bijvoorbeeld op handen, 
voeten en benen. Door haar samenstelling is de 
lotion ideaal voor het verzorgen van een droge en 
gespannen huid.

De huid biedt een beschermende functie. Door 
invloeden van buitenaf kan de huid erg droog en 
gespannen aanvoelen. Dan is het belangrijk om de 
huid intensief te verzorgen om haar soepel en 
zacht te houden. 

Bepanthen Intensief Lotion bevat het belangrijke 
ingrediënt dexpanthenol. Deze stof ondersteunt 
het natuurlijke huidherstel. De huid wordt intensief 
verzorgd en gehydrateerd. De verzorgende 
ingrediënten van Bepanthen Intensief Lotion 
helpen de huid haar kracht en evenwicht te 
behouden. De huid voelt soepel en zacht aan. 

Toepassing:
•	 ter	verzorging	en	verzachting	van	droge,	

gespannen en kwetsbare huid.
•	 voor	de	verzorging	en	hydratatie	van	de	huid	

bijvoorbeeld op handen, voeten en benen.

Bijzonderheden:
Bepanthen Intensief Lotion:
•	 bevat	dexpanthenol
•	 is	dermatologisch	getest
•	 is	gemakkelijk	uitsmeerbaar
•	 trekt	snel	in	de	huid	en	plakt	niet	
•	 bevat	geen	kleurstoffen

Bepanthen Intensief Lotion is verkrijgbaar in een 
flacon van 200 ml.

2.  Hoe wordt Bepanthen Intensief Lotion 
gebruikt?

Om de huid in goede conditie te houden 
 Bepanthen Intensief Lotion
dagelijks aanbrengen op betreffende delen van de 
huid. Naar behoefte herhalen, bijvoorbeeld bij een 
gespannen gevoel van de huid. 

3.  Hoe bewaart u Bepanthen Intensief 
Lotion?

Niet boven 25 ˚C bewaren, buiten bereik van 
kinderen.

4.  Hoe helpt Bepanthen Intensief Lotion?
De huid
De huid beschermt ons lichaam. Zij beschermt ons 
tegen hitte, kou, wind en andere invloeden van 
buitenaf. De huid van bijvoorbeeld handen, voeten 
en benen kan droog of schraal aanvoelen. Om de 
huid te helpen haar beschermende functie te 
behouden, is het aan te raden om haar regelmatig 
extra te verzorgen. Dankzij een goede hydratatie 
en verzorging kan de huid zich herstellen, haar 
vitaliteit behouden en voelt ze soepel en zacht 
aan.

De verzorging van de droge huid: het belang 
van provitamine B5 (dexpanthenol) bij het 
herstellend vermogen van de huid
Bepanthen bevat provitamine B5 of dexpanthenol. 
Dit helpt het herstellend vermogen van de huid te 
ondersteunen. 
Deze eigenschap is van belang wanneer de huid 
droog, schraal, ruw of gespannen is. De huid kan 
zich herstellen en haar natuurlijke vitaliteit 
behouden. U merkt het verschil. De huid voelt 
soepel aan.

De verzorging en hydratatie van de huid:
Belang van lipiden en glycerine voor de hydratatie 
van de huid
Naast dexpanthenol bevat de lotion ook een 
zorgvuldige mix van lipiden en glycerine. Lipiden 
(bv. lanoline) zijn vetachtige stoffen die de huid 
beschermen tegen droogte en helpen de huid 
soepel te houden. Lanoline is een huidverwant 
vet. Het beschermt de huid bovendien tegen 
invloeden van buitenaf, maar laat de huid wel 
ademen. Glycerine zorgt voor het behouden van 
een goede waterbalans van de huid. Het helpt de 
huid te hydrateren.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Bepanthen Intensief Lotion niet meer na 
de datum die op de vouwdoos en de flacon is 
vermeld achter “Bij voorkeur te gebruiken voor 
eind”.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien 
in december 2012.



Bepanthen helpt de huid zichzelf te helpen

Bepanthen®  
Baby Zalf

Bepanthen®  
Beschermende Zalf

Bepanthen®  
Verzorgende Crème

Bepanthen®  
Intensief Lotion

Bepanthen®  
Cooling Foam Spray
Medisch hulpmiddel

Bepanthen®

Zwangerschapsstriemen
Balsem

Rode babybilletjes, babyhuidje 
en verzorging van tepels.  
Vóór het voeden eventuele 
overtollige resten zalf afvegen.

Schrale plekken, zeer droge 
huid,
kwetsbare plekken door 
invloeden van buitenaf.
Voor verantwoorde nazorg van 
de huid.

Droge huid.
Gezicht, voeten, handen, 
benen.
Geprikkelde huid.

Droge, gespannen en kwets-
bare huid.
Voeten, handen, benen.

Bij eerstegraads verbrandingen. Helpt bij het voorkomen en 
verminderen van zwanger-
schapsstriemen.**

Verzacht, verzorgt, beschermt. Verzorgt, legt een bescher-
mend laagje.

Verzorgt, verzacht, verfrist. Verzorgt, verzacht, hydrateert. Verkoelt onmiddellijk en 
verzacht de pijn.

Houdt de huid soepel en 
elastisch.

Ondersteunt het huidherstel.* Ondersteunt het huidherstel.* Ondersteunt het huidherstel.* Ondersteunt het huidherstel.* Ondersteunt het huidherstel.* Ondersteunt het huidherstel.*

30 en 100 gram tube 50 gram tube 30 gram tube 200 ml flacon 75 ml spray flacon 150 ml pomp flacon

*  Bepanthen bevat dexpanthenol. Deze stof heeft de bekende eigenschap het natuurlijke huidherstel te ondersteunen.
**  Bepanthen Zwangerschapsstriemen Balsem bevat Centella Asiatica. Deze stof heeft de bekende eigenschap het ontstaan van striemen te helpen verminderen.

81600171


