
1. Identificatie, samenstelling en doel van het 
medisch hulpmiddel

 Fluinatural® ALLE HOEST  is een medisch 
hulpmiddel dat de hoest verzacht, een branderig 
gevoel van de keel verlicht en overmatig slijm 
helpt op te hoesten dankzij het exclusieve  
polysacharidencomplex van Lariks  
arabinogalactaan, IJslands mos en de andere 
plantenextracten.

 Fluinatural® ALLE HOEST  verzacht droge en 
productieve hoest en helpt de luchtwegen te 
beschermen door een laagje op het slijmvlies te 
vormen, dat een barrière vormt tegen contact met 
irriterende en ziekteverwekkende stoffen.

1.1 Werking 
 Keelpijn, hoesten en andere acute  

aandoeningen van de luchtwegen komen 
algemeen voor, en worden vaak veroorzaakt 
door ziekteverwekkers of blootstelling aan 
schadelijke of irriterende stoffen, zoals  
milieuverontreinigende stoffen en extreme 
temperaturen.

 Fluinatural® ALLE HOEST  is samengesteld uit 
plantenextracten die de slijmvliezen beschermen, 
het hoesten verzachten en het ophoesten van 
slijm bevorderen.

 De polysachariden in 
Lariks  
arabinogalactaan, 
IJslands mos en in 
de andere  
planten-extracten 

vormen een  
beschermende laag op 
de slijmvliezen, en een 
barrière  
die het contact  
met irriterende en 
andere stoffen van 

buitenaf beperkt.
 Doordat polysachariden water aantrekken, 

bevorderen polysachariden de bevochtiging 
van de slijmvliezen en het verdunnen van slijm. 
Daarnaast, door de verzachtende extracten, 
wordt de droge en vastzittende hoest  
verminderd.

 Fluinatural® ALLE HOEST  bevat honing, 
waardoor het product een aangename smaak 
heeft. 

1.2 Samenstelling 
 Lariks arabinogalactaan, IJslands mos, gedroogd 

gomplant extract, gedroogd weegbree  
kruidenextract, fructose, water, honing,  
appelsap, eucalyptussmaakstof.

2. Verpakking
 Fles van 158 ml (210 g) 

3. Dosering en wijze van gebruik 
 Kinderen van 3 tot 6 jaar:  

2 keer per dag 5 ml. 
 Kinderen van 6 tot 12 jaar:  

tot 4 keer per dag 5 ml.  
Kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen:  
2 tot 4 keer per dag 10 ml. 

 Goed schudden voor gebruik. 
 Goed sluiten na gebruik. 
 Spoel het doseercupje om na gebruik. 
 Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt  

aanbevolen om voor gebruik uw arts om advies 
te vragen.

4. Bijwerkingen 
 Bij doseringen die nodig zijn om een  

therapeutisch effect te bereiken, zijn nauwelijks 
bijwerkingen gerapporteerd. 

 De enige uitzondering, in zeldzame gevallen, is 
een mild en voorbijgaand opgeblazen gevoel 
door vergisting van polysachariden in het  
spijsverteringskanaal. 

 Niet gebruiken in individuele gevallen van allergie/
overgevoeligheid voor de stoffen in 
Fluinatural® ALLE HOEST. 
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5. Interacties met voedingssupplementen en 
medicijnen 

 Voor de bestanddelen van Fluinatural® ALLE 
HOEST  bij de hoeveelheden die in het product 
zijn gebruikt, is de enige bekende interactie een 
verandering van de opname in het lichaam van 
ibuprofen, door lariks arabinogalactaan. 

 Als algemene stelregel wordt in elk geval  
aangeraden om Fluinatural® ALLE HOEST   
ten minste twee uur voor of na het gebruik 
van medicijnen of voedingssupplementen te 
gebruiken. 

 Neem contact op met uw arts wanneer u nog 
andere medicijnen gebruikt. 

6. Bewaren
 Bewaar Fluinatural® ALLE HOEST  op een droge 

plek, verwijderd van directe warmte- of  
lichtbronnen. 

 Bewaar het product tussen 15°C en 25°C. 
 Goed sluiten na gebruik. 

7. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
 Kinderen onder 3 jaar mogen het product niet 

gebruiken. 
 Bij kinderen tussen 3 en 6 jaar oud wordt  

aanbevolen het product uitsluitend te gebruiken 
na overleg met een arts. 

 Gebruik dit product niet als u last hebt van 
verstopping van de slokdarm. 

 Consulteer in geval van middenrifbreuk uw arts 
voordat u het product gebruikt. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 
 Niet gebruiken in geval van intolerantie voor  

het product. 

Raadpleeg voor gebruik bij zwangerschap  
of tijdens de periode van borstvoeding eerst  
uw arts.

 Niet gebruiken in geval van bekende  
overgevoeligheid voor de bestanddelen: het 
medische product bevat honing, weegbree, 
gomplant, IJslands mos en Lariks  
arabinogalactaan. 
Niet gebruiken bij een bekende bijenallergie.

 Hoesten en keelpijn kunnen symptomen van een 
infectie zijn: als de verschijnselen langer dan 7 
dagen aanhouden of als u koorts krijgt,  
consulteer dan uw arts. 

 Gebruik het product in elk geval niet langer dan 
15 dagen, zonder een arts te raadplegen.

 Overschrijd de aanbevolen dosering niet. 
 Niet gebruiken indien de verpakking  

beschadigd is. 
8. Uiterste gebruiksdatum
 Gebruik het product niet na verstrijken van de 

uiterste gebruiksdatum die op de verpakking 
gedrukt is. 

 De uiterste gebruiksdatum heeft betrekking op 
het product, bewaard in ongeopende  
verpakking. 

 Gebruik het product binnen 2 maanden na 
openen. 

9. Verwijdering 
 Na verstrijken van de uiterste gebruiksdatum 

moet het product worden weggegooid volgens 
de plaatselijk geldende  
verwijderingsvoorschriften. 

 Laat het product of zijn verpakking in geen geval 
achter in het milieu. 

Uw mening is  
belangrijk voor ons! 
Neemt u alstublieft 
5 minuten om de 
vragenlijst in te vullen 
op de volgende link of 
door de QR-code te 
scannen, dit helpt ons 
om de mate waarin u 
tevreden bent over het  
product te beoordelen.

www.siit-pms.com/fluinatural-alle-hoest
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