
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u SoreFix Rescue koortslipcrème 
toepast, ook als u dit product al eerder heeft gebruikt. De informatie kan, 
sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van nieuwe 
onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

SoreFix Rescue koortslipcrème bevat unieke ingrediënten met een bewezen 
effectiviteit in alle 4 de fases van een koortslip. Sorefix Rescue koortslipcrème 
verlicht de tinteling (jeuk), vermindert de lipblaasjes, verkort de duur van de 
uitbraak en voorkomt het breken van de korstjes (zie afbeelding in de blauwe 
balk). SoreFix Rescue koortslipcrème is een transparante crème waardoor de 
koortslip niet extra wordt geaccentueerd.

Dosering en gebruik
Voor het beste resultaat brengt u de crème dagelijks 3 tot 6 maal aan op 
het aangedane gebied van de lippen om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. U brengt de crème aan wanneer de eerste symptomen verschijnen 
(tinteling, kloppend, pijnlijk en branderig gevoel) totdat de koortslip (inclusief  
de korstjes) in zijn geheel is verdwenen. Het wordt aanbevolen altijd uw handen  
te wassen voor en na het aanbrengen van de crème. Bij gebruik van lipstick  
wordt geadviseerd om SoreFix Rescue koortslipcrème minimaal 15 minuten  
van tevoren aan te brengen.

SoreFix Rescue koortslipcrème bevat natuurlijke oliën en is rijk aan vitamine E.  
De crème is vrij van sulfaten, vrije polyethyleen glycolen, TEA’s, DEA’s, parabenen  
en andere conserveringsmiddelen.

Rescue  Koortslipcrème voor de behandeling van een koortslip in alle 4 de fases                          Gepatenteerd zinkcomplex

Ingrediënten:
Isostearyl isostearaat, Jojobaolie, Ethyleen/propyleen/styreen copolymeer, 
Ethylhexyl methoxycinnamaat, PEG-8 bijenwas, Octocryleen, Diethylamino 
hydroxybenzoyl hexyl benzoaat, Zinkoxide, Zinkricinoleaat, Zetmeel- 
aluminiumoctenylsuccinaat, Sucrose tetrastearaat triacetaat, Parfum,  
Tocoferylacetaat (vitamine E), Butyrospermum parkii (sheaboter), Butyleen/ 
ethyleen/propyleen copolymeer, Microkristallijne wax, Punica granatum 
(granaatappel) zaadolie, BHT, Tri-ethoxycaprylylsilaan.

Vaarwel koortslip, hallo glimlach

Ga voor meer informatie naar www.sorefix.nlLot nummer en vervaldatum: zie doosje en tube

Laatste update gebruiksaanwijzing: november 2020

Medisch Hulpmiddel:
SoreFix® Rescue koortslipcrème is een gecertificeerd Klasse IIa medisch hulpmiddel1639

Buiten bereik van kinderen houden. SoreFix Rescue koortslipcrème kan tot  
12 maanden na opening gebruikt worden.15ºC

25ºC

 Serrix BV
Herengracht 458, 
1017 CA, Amsterdam,
Nederland

Waarschuwingen voor gebruik:
• Een koortslip is zeer besmettelijk. Wees daarom extra voorzichtig in het 
 contact met anderen, voornamelijk met baby’s en kleine kinderen.
• Gebruik SoreFix Rescue koortslipcrème uitsluitend voor uzelf om besmetting
 van anderen te voorkomen.
• SoreFix Rescue koortslipcrème is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik
 op en rond de lippen.
• Gebruik SoreFix Rescue koortslipcrème niet in geval van allergie of overgevoelig-

heid voor één of meer van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik 
wanneer er irritatie of een allergische reactie ontstaat. Indien de symptomen 
aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.

• Gebruik SoreFix Rescue koortslipcrème tijdens de zwangerschap alleen na
 overleg en onder begeleiding van een arts. SoreFix Rescue koortslipcrème
 kan tijdens borstvoeding worden gebruikt.
• SoreFix Rescue koortslipcrème is geschikt voor volwassenen en kinderen
 vanaf 4 jaar.
•  Neem contact op met uw huisarts als de koortslip na twee weken niet is verbeterd
 en stop met het gebruik van het product.

Bijwerkingen:  
SoreFix Rescue koortslipcrème wordt over het algemeen goed verdragen.

Let op:
In verband met het gebruiksgemak is de tube groter dan de inhoud. De tube  
bevat 6 ml crème. Druk voor het eerste gebruik voorzichtig de aanwezige lucht  
uit de tube.
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Voorkomen van een koortslip:
Om een koortslip te voorkomen en de conditie van uw lippen te 
verbeteren kunt u dagelijks SoreFix Prevent koortslip balsem 
(potje, 8 ml) gebruiken. SoreFix Prevent is een verzorgende 
koortslip balsem met een UV-filter (SPF 30) met een bewezen 
effectiviteit in het voorkomen van een koortslip wanneer er 
sprake is van een hoger risico op een uitbraak.

WAT DOET SOREFIX IN ALLE FASES VAN EEN KOORTSLIP?

KOORTSLIP TRIGGERS:

Besmetting

Stress

Vermoeidheid

Extreme kou

Zonlicht / UV- straling

Hormonale veranderingen 

Schrale of droge lippen

Verminderde weerstand 

Koortslip virus is inactief 
SoreFix Prevent blokkeert triggers en 
verbetert de lipconditie

Fase 1: Tinteling  
SoreFix Rescue verlicht de tinteling  

Fase 2: Lipblaasjes  
SoreFix Rescue vermindert de blaasjes 

Fase 3: Open blaasjes  
SoreFix Rescue verkort de herstelperiode  

Fase 4: Korstjes  
SoreFix Rescue voorkomt korst breuk 
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