PEA-San®

I.0222

BIJSLUITER

crème

Bevat per gram 10 mg palmitoylethanolamide, 50 mg panthenol en 0,2 mg bisabolol
WAT IS PEA-SAN CRÈME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
PEA-San Crème is een verzachtende crème die de jeukende en geïrriteerde huid verzorgt. PEA-San Crème heeft een unieke
samenstelling met natuurlijke en lichaamseigen componenten. PEA-San Crème heeft daardoor verzachtende effecten op een
rode en geïrriteerde huid. De neutrale basis zorgt er tevens voor dat de huid gehydrateerd wordt en ze ondersteunt het natuurlijke
herstel van de geïrriteerde huid. PEA-San Crème kan gebruikt worden voor de verzorging van een jeukende, rode en/of
geïrriteerde huid bij alle diersoorten.
WAT KUNNEN DE OORZAKEN ZIJN VAN EEN JEUKENDE, RODE EN/OF GEÏRRITEERDE HUID?
De huid is het grootste orgaan van het lichaam en moet dagelijks vele invloeden doorstaan van zowel buitenaf als van binnenuit.
Veel factoren kunnen de huid irriteren en ervoor zorgen dat ze rood, trekkerig of jeukend wordt. Een geïrriteerde huid door
interne invloeden kan onder andere het geval zijn bij:
- Droge huid
- Atopische huid
- Eczematische huid
Ook externe invloeden kunnen een jeukende, rode of geïrriteerde huid veroorzaken:
- Zonnebrand of jeuk door zonnebrand
- Irritatie van huidplooien door zweet, vocht en andere externe invloeden
- Insectenbeten
Bij al de bovenstaande oorzaken van een jeukende, rode en/ of geïrriteerde huid, kan PEA-San Crème verzachtende ondersteuning
bieden.
PEA-San Crème bevat géén parabenen, wolvet, kleurstoffen of natriumlaurylsulfaat.
BIJ WELKE DIERSOORTEN MAG PEA-SAN CRÈME GEBRUIKT WORDEN EN HOE WORDT HET GEBRUIKT?
PEA-San Crème is bestemd voor alle diersoorten van alle leeftijden en mag dus gebruikt worden bij bijvoorbeeld honden, katten
en paarden. PEA-San Crème kan meermaals per dag aangebracht worden volgens behoefte op alle lichaamsdelen. Gebruik
PEA-San Crème niet op slijmvliezen of open wonden. Neem een voldoende grote hoeveelheid PEA-San Crème en masseer deze
zachtjes in. PEA-San Crème mag voor langere periodes op grote oppervlaktes gebruikt worden, in dit geval is het steeds raadzaam
om overleg te plegen met uw dierenarts.
WANNEER MAG PEA-SAN CRÈME NIET GEBRUIKT WORDEN?
- Gebruik PEA-San Crème niet wanneer uw huisdier allergisch is voor één van de componenten. In het geval een allergische
reactie zou optreden, moet u het gebruik stopzetten.
- Gebruik PEA-San Crème niet op open wonden en op slijmvliezen.
WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN PEA-SAN CRÈME?
Er zijn bij het gebruik van PEA-San Crème geen bijwerkingen te verwachten. Zoals bij alle dermatologische producten, zijn lokale
overgevoeligheidsreacties op één van de bestanddelen nooit volledig uit te sluiten.
BELANGRIJKE INFORMATIE EN BEWAARCONDITIES
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Alleen voor uitwendig gebruik.
Bewaren op kamertemperatuur.
Niet gebruiken na de datum aangegeven op de verpakking na THT.
SAMENSTELLING
Aqua, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Paraffinum liquidum, Panthenol, Ceteareth-20, Palmitamide MEA,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium phosphate, Bisabolol
PEA-San Crème is beschikbaar in tubes van 50 gram.
FABRIKANT
Kuraci B.V., Akkerstraat 15, 2350 Vosselaar, België
DISTRIBUTEUR
Alfasan Diergeneesmiddelen B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Nederland

PACKAGE LEAFLET

PEA-San®
cream

Ingredients per gram: 10 mg palmitoylethanolamide, 50 mg panthenol and 0.2 mg bisabolol
WHAT IS PEA-SAN CREAM AND WHAT IT IS USED FOR?
PEA-San Cream is an emollient cream that nurses itchy and irritated skin. PEA-San Cream has a unique composition, with natural
and body's own substances. As a result, PEA-San Cream has a soothing effect on red and irritated skin. The neutral base also
hydrates the skin and supports the natural recovery of the irritated skin. PEA-San Cream can be used on all animal species as an
emollient on itchy, red and/or irritated skin.
WHAT ARE THE FACTORS THAT CAN CAUSE ITCHY, RED AND/OR IRRITATED SKIN?
The skin is the largest organ in the body and it is subjected to many influences every day, both within the body and also from
outside. There are many factors that can irritate the skin and make it red, tight or itchy. Skin irritation caused by internal
influences may be due to:
- Dry skin
- Atopic skin
- Eczematous skin
External influences can also cause itchy, red or irritated skin:
- Sunburn or itching caused by sunburn
- Irritation of skin creases caused by sweat, moisture and other external factors
- Insect bites
In cases of itchy, red and/or irritated skin caused by any of the above mentioned factors, PEA-San Cream may provide soothing
support.
PEA-San Cream contains no parabens, lanolin, colourings or sodium lauryl sulfate.
FOR WHICH TARGET SPECIES IS PEA-SAN CREAM INTENDED AND HOW SHOULD IT BE USED?
PEA-San Cream is intended for all animal species, of all ages. It can therefore be used on, for example, dogs, cats and horses.
PEA-San Cream can be applied several times a day, to all parts of the body as needed. Do not use PEA-San Cream on mucous
membranes or open wounds. Take a sufficient amount of PEA-San Cream and massage in gently. Although PEA-San Cream can be
used for extended periods and on large areas of skin, when doing this it is always advisable to consult your veterinarian.
WHEN PEA-SAN CREAM SHOULD NOT BE USED
- Do not use PEA-San Cream on animals that are allergic to any of the ingredients. If an allergic reaction does occur, you must
stop using the product.
- Do not use PEA-San Cream on open wounds or mucous membranes.
POSSIBLE SIDE-EFFECTS OF PEA-SAN CREAM
No side-effects are expected from using PEA-San Cream. As with all dermatological products, local hypersensitivity reactions to
one of the ingredients can never be completely ruled out.
IMPORTANT INFORMATION AND STORAGE CONDITIONS
Store out of reach and sight of children.
For external use only.
Store at room temperature.
Do not use after the date shown on the packaging after EXP.
INGREDIENTS
Aqua, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Paraffinum liquidum, Panthenol, Ceteareth-20, Palmitamide MEA, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Sodium phosphate, Bisabolol
PEA-San Cream is available in 50 gram tubes.
MANUFACTURER
Kuraci B.V., Akkerstraat 15, 2350 Vosselaar, Belgium
DISTRIBUTOR
Alfasan Diergeneesmiddelen B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, The Netherlands

