
Samenstelling
Grahams Eczeem Crème bevat als werkzaam bestanddeel 2,5% colloïdaal havermeel dat is 
toegevoegd aan een basiscrème welke is samengesteld uit gang bare componenten zoals 
emulgatoren, verdikkingsmiddelen en verzachtende middelen en waarvan conserveer- middelen 
(kaliumsorbaat en natriumbenzoaat) en geurstoffen (bisabolol en vanille- extract) zijn toegevoegd.

Toepassing
Grahams Eczeem Crème is bestemd voor de verlichting van eczeem, dermatitis of van een droge, 
jeukende huid.

Wijze van toediening
Twee- tot driemaal daags aanbrengen op de aangedane/geïrriteerde huid. Niet aanbren- gen op 
wonden of beschadigde huid.

Niet gebruiken bij
• Overgevoeligheid voor één van de bovengenoemde bestanddelen.
• Open wonden of beschadigde huid.

Werking
Grahams Eczeem Crème vormt, na toepassing op de huid, een beschermende laag van colloïdale 
havermeeldeeltjes op de huid die zorgt voor een beschermende afsluiting van de aangedane huid. 
Daarenboven zorgt de crème voor een bevochtiging van de huid hetgeen bijdraagt aan het 
jeukstillend effect van de crème. De combinatie van de bevoch- tiging samen met de colloïdale 
bescherming en afsluiting verbetert de vochtbalans in de buitenste huidlaag (Stratum corneum) 
hetgeen een positieve invloed heeft op de droge huid.

Waarschuwingen
● Raadpleeg uw arts indien de symptomen aanhouden ondanks het gebruik van Grahams 

Eczeem Crème.
● De tube buiten bereik en zicht van kinderen houden.
● Alleen voor uitwendig gebruik
● Niet meer gebruiken na de datum zoals vermeld in de krimpsealnaad van de tube achter 

EXP.

Bijwerkingen
Indien gebruikt zoals boven aangegeven zijn geen bijwerkingen van Grahams Eczeem Crème te 
verwachten.

Bewaring
Grahams Eczeem Crème dient te worden bewaard beneden 30°C en mag niet worden bevroren.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel klasse I
Niet-steriel



Ingrediënten: Aqua, Caprylic Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Cetyl 
Alcohol, Theobroma Cocoa Seed Butter, Avena Stiva Oat Kernal Flour, Olea Europaea Fruit Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter, Citric Acid, Sclerotium Gum, Allantoin, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Vanilla Oleoresin.
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