
Deze gebruiksaabwijzibg bevat belabgrijke ibformatie. Lees de tekst daarom aab-
dachtig door eb bewaar de gebruiksaabwijzibg. Het kab bamelijk bodig zijb deze
bogmaals door te lezeb. Ook als u dit product al eerder hebt gebruikt, is het raad-
zaam de gebruiksaabwijzibg door te lezeb. Het kab zijb dat deze baar bieuwe ibzich-
teb is aabgepast. 

Wat is de ibhoud vab deze gebruiksaabwijzibg?
1. Wat zijn Dampo Hoest- en Keelpastilles en waarvoor worden ze gebruikt?

2. Hoe gebruikt u Dampo Hoest- en Keelpastilles?
3. Hoe bewaart u Dampo Hoest- en Keelpastilles?

Productbaam: Dampo Hoestpastilles.

Ibgrediëbteb: Sucrose, glucosesiroop, dextrose, tijmextract, zoethoutextract,
sleutelbloemextract, natriumchloride, kleurstof: klasse III 
caramel, eucalyptusolie, anijsolie, menthol, voedingszuur:
citroenzuur, thymol.
Bevat soja en sulfiet.

Productbaam: Dampo Keelpastilles.

Ibgrediëbteb: Sucrose, glucosesiroop, dextrose, zuurteregelaar: melkzuur,
honing, rozenbottelextract, honingsmaakstof, kamille-extract,
natriumchloride, citroenolie, voedingszuur: vitamine C, thymol.
Bevat soja en sulfiet.

Meer ibformatie: Bayer B.V.
Consumer Care, Mijdrecht

1. Wat zijb Dampo Hoest- eb Keelpastilles eb waarvoor wordeb ze gebruikt?
Dampo Hoest- en Keelpastilles hebben een verzachtende en verlichtende invloed
op keel en luchtwegen, met specifieke eigenschappen per variant.

Dampo Hoestpastilles verzachten weldadig de keel door de tÿm en sleutelbloem.
Menthol, anijs- en eucalyptusolie zorgen bovendien voor verlichting van de lucht-
wegen.

Dampo Keelpastilles bevatten honing, rozenbottelextract en vitamine C. De honing
zorgt, samen met tÿm en kamille, voor verzachting van de keel.

Dampo Hoest- en Keelpastilles zijn verkrijgbaar in doosjes met 24 pastilles in
doordrukstrips. 
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2. Hoe gebruikt u Dampo Hoest- eb Keelpastilles?
Dosering:

Hoestpastilles Keelpastilles
Leeftijd Per keer Per 24 uur Per keer Per 24 uur
Volwassenen 1 pastille Maximaal
vanaf 18 jaar 20 pastilles 1 pastille Naar behoefte

Kinderen:
van 12 tot 18 jaar 1 pastille Maximaal 10-

20 pastilles 1 pastille Naar behoefte

van 6 tot 12 jaar 1 pastille Maximaal 5 - 
10 pastilles 1 pastille Naar behoefte

van 4 tot 6 jaar 1 pastille Maximaal 4 -
5 pastilles 1 pastille Naar behoefte

U mag meerdere pastilles per uur gebruiken. Laat de pastilles langzaam in de
mond smelten.

3. Hoe bewaart u Dampo Hoest- eb Keelpastilles?
Bewaar dit product in de originele verpakking beneden 25°C. Buiten bereik en
zicht van kinderen bewaren. Gebruik het product niet meer na de datum, zoals
die op de vouwdoos is vermeld achter ‘Ten minste houdbaar tot einde:’.

Gezobde luchtwegeb
De luchtwegen zijn belangrijke organen van het menselijk lichaam. Gezonde lucht-
wegen zorgen er immers voor dat de mens doelmatig kan ademhalen. Elke minuut
ademen we gemiddeld 12 maal in en uit. Dat houdt in dat er per jaar ongeveer
3 miljoen liter lucht door onze luchtwegen gaat. De keel en luchtwegen hebben
daarom een zware taak. Soms moet dan ook de keel verzacht en de luchtwegen
verlicht worden.

Om keel en luchtwegen te verzachten helpen pastilles op basis van natuurlijke
ingrediënten. Zo staan tÿm en honing bekend om hun verzachtende invloed.
Sleutelbloem en kamille versterken dit effect nog eens. Menthol zorgt voor een 
verfrissend gevoel om vrijer te kunnen ademen. Anijsolie en eucalyptusolie heb-
ben een gunstige invloed op de mond- en keelholte. Dampo Pastilles zijn daarom 
speciaal samengesteld uit deze ingrediënten. Ze zijn een weldaad voor de keel en
leveren een belangrijke bijdrage aan gezonde luchtwegen.

Eeb uitgebreid assortimebt
Dampo producten dragen stuk voor stuk bij aan het welzijn van keel en luchtwe-
gen. Naast Dampo Hoestpastilles en Keelpastilles is er ook Dampo Zuigpastilles.
U kunt ook kiezen uit Dampo Kindersiroop of Dampo Kruidensiroop geschikt voor
kinderen en volwassenen; daarnaast Dampo Goodnight wat vooral aangewezen is
om vrijer te ademen en zo lekker te slapen. De Inhalatiecapsules van Dampo kunt
u gebruiken om te stomen en zo de menthol- en eucalyptusdampen direct in te
ademen. 
Dampo is verkrijgbaar bij drogist en apotheker.

Heeft u vragen of opmerkingen over keel en luchtwegen in het algemeen of over
Dampo in het bijzonder, neem dan contact op met Bayer B.V. Consumer Care,
Mijdrecht.

Mei 2006.
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