Verzorgende huidcrème bij Psoriasis & Eczeem

Kartalin
is een huidverzorgende crème voor uitwendig gebruik op basis van uitsluitend natuurlijke
bestanddelen voor de verlichting van de symptomen van Psoriasis, Eczeem en andere
vormen van droge, schrale, of geïrriteerde huid. Kartalin kan ook gebruikt worden op de
hoofdhuid en op aangetaste nagels. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Samenstelling
Kartalin is samengesteld uit geneeskrachtige kruiden, goudsbloem, kamille, vitamine A,
lisozyme, bijenhoning, eucalyptus, lavendelolie, salicylzuur en vetten. De kleur varieert van
donkerbruin tot lichtgeel en de crème heeft een specifieke geur. Kartalin crème bevat geen
synthetische stoffen of hormonale componenten.

Werking
Kartalin crème bevordert het verzachten en loslaten van de hoornlaag. De biologisch actieve
stoffen ondersteunen het natuurlijk herstel en de verjonging van de huid.

Overgevoeligheid
Bij personen met een overgevoeligheid voor één van de afzonderlijke componenten is het
mogelijk dat Kartalin niet goed verdragen wordt. Het is dan ook aan te raden het gebruik te
starten op een klein plekje, zeker bij gebruik op gevoelige delen zoals het gezicht. Mocht er
een allergische reactie optreden, was de huid dan direct schoon en raadpleeg je huisarts.
Een goede oplossing is om in de eerste weken antihistamine (op de recept verkrijgbaar) te
gebruiken om eventuele allergieverschijnselen te onderdrukken. Kartalin kan niet op de
slijmvliezen (oogleden, genitaliën) gebruikt worden

Verpakking en bewaaradvies
Kartalin is verkrijgbaar in tubes van 100 ml. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar
Kartalin bij kamertemperatuur. Houdbaarheid tenminste 3 jaar (productiedatum: zie
bovenzijde tube)

Certificering
Voor de EU-landen is Kartalin gecertificeerd door het National Institute Of Public Health in
Tsjechië (Medical Safety Certificate No. CLC 551-472/11-63 for a cosmetic product intended
for general sale in the EU).

Fabrikant
LLC Astrofarma
Tomsk, Rusland
www.kartalin.ru
astrofarma@yandex.ru

Gebruik
Voor een optimale ondersteunende werking moet Kartalin dagelijks 1 tot 2 keer minimaal 12
uur als een vlakke dunne laag aangebracht worden op de aangetaste huid (crème niet
inwrijven). Indien de huid op grote delen van je lichaam is aangetast dien je het gebruik van
Kartalin geleidelijk op te bouwen. Begin (na de allergieproef) bij de benen en bouw dit de
eerste week geleidelijk op naar de rest van het lichaam.
Gewoonlijk worden de eerste resultaten na 1 tot 2 weken zichtbaar. In eerste instantie
zullen de schilfers verdwijnen en de plekken wat donkerder of lichter worden. Dit effect
vervaagt na enige tijd.
Het is noodzakelijk Kartalin ononderbroken te gebruiken totdat alle plekken volledig zijn
verdwenen. Indien ook maar één plek nog zichtbaar is, blijft het noodzakelijk de crème
rechtstreeks op deze plek en op alle andere plekken die voorheen aangetast zijn geweest
aan te blijven brengen. Nadat de huid er weer helemaal gaaf en gezond uitziet is het
noodzakelijk om nog gedurende één maand Kartalin dagelijks dun aan brengen op alle
plekken die voorheen aangetast zijn geweest. Afhankelijk van de ernst van de
huidaandoening varieert de totale duur van het gebruik tussen de 2 en 4 maanden,

Aanbevelingen & Tips










Om eventuele bijwerkingen te verminderen is het verstandig de eerste maand
antihistamine (zoals bijvoorbeeld Claritine) te gebruiken
Stop met roken of vermijd dit zoveel mogelijk
Geen vet, geroosterd en gekruid voedsel of eieren eten
Geen alcohol
Neem voldoende nachtrust.
Gebruik Kartalin crème niet in combinatie met een hormonale zalf.
Hoofdhuid en lichaam mogen dagelijks gewassen worden, maar minstens 2 keer per
week. Gebruik een kwaliteitsshampoo en -zeep (glycerine-, baby-, lanoline- of teerzeep)
die geschikt is voor je huidtype.
Soms kan de huid door het gebruik van Kartalin uitdrogen. Je kunt babyolie gebruiken
om de huid te verzachten.






De zalf is donker van kleur, bevat oliën en vlekt op kleding. Deze vlekken zijn moeilijk
uitwasbaar. Het dragen van donkere kleding biedt hierbij uitkomst. Een pyjama
beschermt het beddengoed tegen vlekken.
Voor een optimale werking moet de aangebrachte Kartalin crème kunnen “ademen”.
Draag bij voorkeur ruim vallende kleding.
Er kan op de plekken waarop Kartalin is aangebracht een snelle verbranding van de
huid optreden dus wij raden zeer sterk af te zonnen of de huid langdurig aan de zon
bloot te stellen als de crème is aangebracht. Pas het gebruik aan naar bijvoorbeeld
alleen de avond als je toch langdurig de zon ingaat of naar een zonnige
vakantiebestemming afreist. Zorg er dan ook voor dat de huid schoongewassen is
voordat je de zon ingaat.
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