
Gebruiksaanwijzing

      

Baby Zalf

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 eerder heeft gebruikt, is het raadzaam de gebruiks aanwijzing goed door te lezen. 
Het kan zijn dat deze naar nieuwe inzichten is aangepast.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing
1) Wat is Bepanthen Baby Zalf en waarvoor wordt het gebruikt?
2) Hoe wordt Bepanthen Baby Zalf gebruikt?
3) Hoe bewaart u Bepanthen Baby Zalf?
4) Waarom de huid extra verzorgen?
5) Hoe helpt Bepanthen Baby Zalf?

Ingrediënten
gezuiverd water, wolvet, vloeibare paraffine, witte zachte paraffine, amandelolie, dexpanthenol 5 %, protegin X, witte bijenwas, cetyl- en 
stearylalcohol (wasachtige substantie).

INGREDIENTS
AQUA, LANOLIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, PETROLATUM, PANTHENOL, PRUNUS DULCIS, CERA ALBA, CETYL- EN STEARYLALCOHOL, 
OZOKERITE, GLYCERYL OLEATE, LANOLIN ALCOHOL.

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

1. Wat is Bepanthen Baby Zalf en waarvoor wordt het gebruikt?

Bepanthen Baby Zalf wordt gebruikt ter verzorging van rode babybilletjes, ter verzachting van de tere babyhuid en ter verzorging en verzachting 
van tepels tijdens de borstvoedingsperiode. Vóór het voeden eventuele overtollige resten zalf afvegen, het is echter niet nodig de tepels vooraf te 
wassen. De zalf bevat een hoge concentratie dexpanthenol (5%) en dat ondersteunt het natuurlijke huidherstel. Door de speciale samenstelling 
vormt Bepanthen Baby Zalf een beschermend laagje op de huid. Het doorzichtige laagje sluit de huid niet af en laat haar ademen. De (baby)huid 
wordt beschermd en haar natuurlijke kracht en evenwicht blijft behouden.

Toepassing:
•  ter ondersteuning en bescherming van het natuurlijke huidherstel* en bij rode babybilletjes.
• ter ondersteuning en verzachting van de tere babyhuid op bv. ellebogen, huidplooitjes, handen of knietjes.
•  ter verzorging en verzachting van tepels. Vóór het voeden eventueel overtollige resten zalf afvegen, het is echter niet nodig de tepels vooraf te 

wassen.

*Bepanthen bevat dexpanthenol. Dexpanthenol heeft de bekende eigenschap het natuurlijke huidherstel te ondersteunen.

Bijzonderheden
Bepanthen Baby Zalf
•  bevat geen conserveringsmiddelen
•  bevat geen kleurstoffen
•  bevat geen parfum
•  is gemakkelijk uit te smeren
•  is dermatologisch getest
•  is waterafstotend

Bepanthen Baby Zalf is verkrijgbaar in een 30 gram en 100 gram tube.

2. Hoe wordt Bepanthen Baby Zalf gebruikt?

Rode babybilletjes:
Ter verzorging van rode babybilletjes bij elke luierwisseling na het verschonen op de tere babyhuid aanbrengen. Dagelijks gebruik helpt de huid 
van rode billetjes te herstellen*.
Ondersteuning van de babyhuid:
Ter verzachting en verzorging van de tere babyhuid naar behoefte op de huid aanbrengen en bij schrale plekjes op ellebogen, handen, knietjes of 
huidplooitjes (bv. na het badje).
Verzorging en verzachting van tepels:
Tijdens de borstvoedingsperiode na elke voeding aanbrengen. Vóór het voeden eventuele overtollige resten zalf afvegen, het is echter niet nodig 
de tepels vooraf te wassen.

*Bepanthen bevat dexpanthenol. Dexpanthenol heeft de bekende eigenschap het natuurlijke huidherstel te ondersteunen.

3. Hoe bewaart u Bepanthen Baby Zalf?

Niet boven de 25°C bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.

4. Waarom de huid extra verzorgen?

Baby’s huid
De tere babyhuid is nog niet volgroeid en is daarom gevoelig voor invloeden van buitenaf. De babyhuid is sneller geprikkeld of voelt schraal aan en 
kan daarom extra aandacht nodig hebben.



Rode babybilletjes
De tere billenhuid wordt vaak blootgesteld aan (zure) ontlasting en urine. Door wrijving en warmte kan dit de huid prikkelen. Veel baby’s krijgen 
daardoor vroeg of laat in enige mate te maken met rode billetjes. Daarom is het goed de huid extra te verzorgen met een vette zalf die de huid 
niet uitdroogt en dexpanthenol bevat, dat het natuurlijke huidherstel ondersteunt.

Mama’s huid
Tijdens de borstvoeding kunnen er ruwe of schrale plekjes aan de tepel ontstaan. Vaak is de reden van ruwe of schrale tepels het niet goed 
aanleggen van de baby. Probeer bij ruwe of schrale tepels de baby in verschillende houdingen voeding te geven en laat de tepel na het voeden 
drogen aan de lucht. Daarna een vertrouwde zalf, zoals Bepanthen Baby Zalf, aanbrengen ter verzorging en verzachting van de tepels.

5. Hoe helpt Bepanthen Baby Zalf?

Bepanthen is zorgvuldig samengesteld en wordt zeer gewaardeerd omdat het één van de weinige zalven is waaraan géén parfum en 
conserverings middelen zijn toegevoegd. Bovendien beschermt de zalf de huid niet alleen tegen invloeden van buitenaf, maar helpt ook het 
natuurlijke herstel van de huid doordat het dexpanthenol bevat.

De bescherming van de huid
Bepanthen Baby Zalf met dexpanthenol is een water-in-olie emulsie. Haar textuur, met een hoge concentratie aan vetten (65% lipiden), legt 
zich als een beschermlaag op de huid zodat deze niet vochtig kan worden. Een gevolg hiervan is dat de huid goed tegen invloeden van buitenaf 
beschermd wordt. Daarnaast droogt de huid minder uit door een goede hydratatie.
Bepanthen Baby Zalf is transparant, waardoor de te verzorgen huid goed zichtbaar blijft.

Afb. 1: Dexpanthenol ondersteunt het natuurlijke herstelvermogen van de huid.

Stearylalcohol en cetylalcohol zijn beide witte, vaste, wasachtige stoffen die in zalven gebruikt worden om vloeistoffen tot een stabiel en 
homogeen mengsel te vormen (emulsie). Ze drogen niet uit en komen niet overeen met consumptiealcohol. Bepanthen kan dus goed worden 
gebruikt bij zowel rode billetjes als tepelverzorging. Vóór het voeden eventuele overtollige resten zalf afvegen, het is echter niet nodig de tepels 
vooraf te wassen.

Ondersteuning van het natuurlijke huidherstel (dexpanthenol)
Bepanthen bevat provitamine B5 ofwel dexpanthenol. Dit helpt het herstellend vermogen van de huid te ondersteunen: bij de eerste tekenen van 
rode billetjes en bij kleine, schrale plekjes op baby’s huid. Tevens ter verzorging en verzachting van mama’s tepels. Vóór het voeden eventuele 
overtollige resten zalf afvegen, het is echter niet nodig de tepels vooraf te wassen.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Bepanthen Baby Zalf niet meer na de datum die op de vouwdoos is vermeld achter ‘Bij voorkeur te gebruiken voor eind:’ en op de tube 
achter ‘exp.’.

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®
Zwangerschaps-
striemen
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 
kwetsbare huid.
Voeten, handen, 
benen.

Bij eerstegraads 
verbrandingen.

Helpt bij het 
voorkomen en 
verminderen van 
zwangerschaps-
striemen.**

Verzacht, verzorgt, 
beschermt.

Verzorgt, legt een 
beschermend 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.
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