
Intensief Lotion

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Lees de tekst daarom aandachtig door en bewaar de gebruiks-
aanwijzing. 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?

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, Melk-
zuur, 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., Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

www.bepanthen.nl

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

Bepanthen Intensief Lotion is speciaal ontwikkeld voor kwetsbare huid, handen, voeten en benen. Door zijn unieke 
samenstelling is de lotion ideaal voor het verzorgen van droge en gespannen huid (door invloeden van buitenaf). 

De huid biedt een beschermende functie dankzij haar lipiden (huidvet). Met het klimmen der jaren of door andere 
omstandigheden kan de huid kwetsbaar zijn en droog en gespannen aanvoelen. Dan is het belangrijk om de lipiden-
huishouding op peil te houden en de huid intensief te verzorgen.

De Bepanthen Intensief Lotion bevat het belangrijke ingrediënt dexpanthenol. Deze stof dringt in de huid en onder-
steunt het natuurlijke huidherstel. De huid wordt intensief gevoed en gehydrateerd. De verzorgende ingrediënten van 
Bepanthen Intensief Lotion helpen de huid snel haar kracht en evenwicht te behouden. De huid voelt soepel en aan-
genaam aan. 

Toepassing:
• Ter verzorging en voeding van droge, gespannen en kwetsbare huid
• Voor de verzorging van de huid, handen, voeten en benen (ook in combinatie met steunkousen).



Bijzonderheden:
Bepanthen Intensief Lotion:
• Bevat dexpanthenol
• Is dermatologisch getest
• Is zeer gemakkelijk uitsmeerbaar
• Trekt snel in de huid en plakt niet 
• Bevat geen kleurstoffen
• Is pH-huidneutraal

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. 

Doordat de lotion snel intrekt, kan deze ook goed in combinatie met steunkousen gebruikt worden.

3. Hoe bewaart u Bepanthen Intensief Lotion?

Niet boven 30° C bewaren, buiten bereik van kinderen.

De huid
De huid beschermt ons lichaam. Zij beschermt ons tegen hitte, kou, wind en andere invloeden van buitenaf. Vooral 
kwetsbare huid, handen, voeten en benen, kunnen droog of schraal aanvoelen. Om de huid te helpen haar bescher-
mende functie te behouden, is het aan te raden om haar regelmatig extra te verzorgen. Dankzij een goede hydratatie 
en voeding kan de huid zich herstellen, haar vitaliteit behouden en voelt ze soepel en aangenaam aan.

De voeding van de droge en kwetsbare huid:
het belang van Pro-vitamine B5 (dexpanthenol) bij het herstellend vermogen van de huid
Bepanthen bevat pro-vitamine B5 – of dexpanthenol. Door contact met de huid wordt deze pro-vitamine omgezet 
in pantotheenzuur. Dit helpt het herstellend vermogen van de huid te ondersteunen. 
Deze eigenschap is van belang wanneer de huid droog, schraal, ruw of gespannen is (door invloeden van buitenaf). 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 vet-
achtige stoffen die de huid beschermen tegen droogte en helpen de huid soepel te houden. Lanoline is een huidver-
want 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.

Naast Bepanthen® Intensief Lotion is er ook: 
Bepanthen® Crème: ter verzachting en verzorging van geprikkelde droge huid
Bepanthen® Zalf: ter verzorging van zeer droge plekjes op een kwetsbare huid

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

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in januari 2008.
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