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Natterman Direct 
Voor Alle Hoest 
Kindersiroop 180 ml
Voor droge en vastzittende hoest 
Glutenvrij

Samenstelling
Fructose, gezuiverd water, acaciahoning, heemst droog extract, weegbree droog extract, kaasjeskruid  
droog extract, grindelia droog extract, zwartebessensap, aroma, citroenzuur, xanthaangom, kaliumsorbaat  
en natriumbenzoaat.

Doel van gebruik
Natterman Direct Voor Alle Hoest kindersiroop wordt aangeraden voor de behandeling van zowel droge
als vastzittende hoest bij kinderen.

Zo werkt het
Natterman Direct Voor Alle Hoest kindersiroop is zo samengesteld dat het de mucosa (het slijmvlies)
in de bovenste luchtwegen hydrateert, smeert en beschermt, wat irritatie vermindert.  
De verzachtende werking verlicht alle soorten hoest, doordat slijm vloeibaar wordt en zo makkelijker
opgehoest kan worden. Dit is goed voor het herstel van het fysiologisch evenwicht.

De honing en fructose in de formulering zorgen niet alleen voor een aangename smaak;  
ze hebben ook een hydraterende en verzachtende werking.

De plantextracten van weegbree, kaasjeskruid, heemst en grindelia bevatten epitheelbeschermende natuurlijke 
slijmstoffen en harsen. Dit helpt het slijmvlies te beschermen en bevordert de werking van de bovenste luchtwegen.

Zwartebessensap en aroma zorgen voor een smaak die kinderen lekker vinden.

Inname en dosering
Schudden voor gebruik. Vanwege de hoeveelheid plantextracten kan het product kleine onopgeloste 
deeltjes bevatten; dit heeft geen effect op de kwaliteit.

De aanbevolen dagelijkse inname is tweemaal daags:
- van 1 t/m 6 jaar, 5 ml;
- van 7 t/m 12 jaar, 10 ml;
- van 13 t/m 18 jaar, 15 ml.

Gebruik het bijgeleverde maatdopje. De dop goed sluiten na gebruik.



Bewaren
Op een koele, droge plaats bewaren uit de buurt van licht en warmtebronnen. Buiten bereik en zicht van 
kinderen houden. Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. De 
houdbaarheidsdatum is van toepassing als het product in een onbeschadigde verpakking en volgens de 
aanwijzingen wordt bewaard. Na openen dient het product binnen drie maanden gebruikt te worden. 

Waarschuwingen
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een of meerdere bestanddelen.  
In geval van ongewenste bijwerkingen het gebruik onderbreken en uw arts om advies vragen. 
Vraag uw arts om advies als de problemen langer dan 7 dagen aanhouden. 
Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. 
Het product dient te worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.  
Vraag uw arts om advies voor gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verpakking
Het product is verkrijgbaar in een fles van 180 ml.
Het product wordt geleverd met een maatdopje, medisch hulpmiddel  
Fabrikant: Bormioli Rocco Spa - Viale Martiri della Libertà 1 - 43036 - Fidenza (PR) - Italië

Fabrikant
      Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD), Italië

Distributeur
Vemedia Manufacturing BV
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Voor informatie en inlichtingen
Imgroma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Tel. 0900-1011015

MEDISCH HULPMIDDEL 
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