
Je staat er niet alleen
voor deze winter!
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Je staat er niet alleen
voor deze winter!

De winter gaat vaak gepaard met een neusverkoudheid (loopneus of verstopte neus)  
of sinusitis.  Een neusverkoudheid wordt veroorzaakt door ontstoken en gezwollen  
neusslijmvliezen.  De gevolgen daarvan zijn moeilijk ademen, slecht slapen, hoofdpijn, 
… Kortom, u wenst maar één iets, zo snel mogelijk verlost zijn van deze kwaaltjes!

Indicatie: 
Aanvullende behandeling voor:
• neusverkoudheid
• sinusitis

Kenmerken:
• Verbeter symptomen zoals een bemoeilijkte 
 ademhaling, gevoel van interne druk en pijn
• Goed verdragen
• Verkrijgbaar zonder voorschrift 
• Mag gebruikt worden bij zwangerschap 
 en borstvoeding in de aanbevolen dosering 
 en na overleg met uw arts

Leeftijd: 
• Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar

 
• Snuit enkel wanneer je neus 
loopt. Meermaals hard snuiten 

zal de slijmvliezen nog meer doen 

opzwellen, wat leidt tot een 
verhoogde verstopping. 

• Gebruik stoom om de 
neusverstopping te verlichten. 
De vochtige damp zal de ontsteking 

verzachten. 



Oorpijn wordt vaak veroorzaakt door een middenoorontsteking, maar dit hoeft niet 
altijd de oorzaak te zijn.  Soms kan oorpijn ook veroorzaakt worden door een verkoud-
heid die voor uitstralende pijn in het oor zorgt. 

Indicatie: 
Oteel is een homeopathisch geneesmiddel 
met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de 
ondersteuning van: 
• oorpijn
(Indien u een beschadigd of geperforeerd trommelvlies 
heeft, of vermoedt er één te hebben, raadpleeg uw 
arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.)
 
Kenmerken: 
• Geen bekende bijwerkingen 
• Verkrijgbaar zonder voorschrift 
• Handige en steriele monodoses
• Mag gebruikt worden bij zwangerschap 
 en borstvoeding in de aanbevolen dosering 
 en na overleg met uw arts

Leeftijd: 
• Geschikt voor volwassenen en kinderen 
 vanaf de geboorte

 
• Was alleen je oorschelp. 

Gebruik hiervoor uitsluitend 

water, geen zeep.

• Verwijder alleen oorsmeer 

dat (uitwendig) zichtbaar is. 

• Vermijd het zwembad, zeker 

bij een “loopoor” en oorbuisjes. 



Keelpijn is meestal het gevolg van een virale infectie, zoals een verkoudheid die u in de 
winter nu eenmaal sneller oploopt.  Bovendien kan de droge, koude winterlucht uw 
keel sneller uitdrogen en een gevoel van heesheid veroorzaken. Gebruik een 
geneesmiddel dat je keelpijn en heesheid verlicht!

Indicatie: 
Vinceel is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel 
gebruikt voor de verlichting van: 
• keelpijn
• heesheid
• pijn in de mond
• aften

Kenmerken:
• Geen bekende interacties met andere
   geneesmiddelen 
• Verkrijgbaar zonder voorschrift
• Handige doseerspray (zonder drijfgas)
• Mag gebruikt worden bij zwangerschap en 
 borstvoeding in de aanbevolen dosering en na 
 overleg met uw arts

Leeftijd: 
• Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar

 
• Probeer voldoende te slapen.
 
• Draag een sjaal om uw keel 
warmte houden.

• Drink veel, bij voorkeur water 
of kruidenthee, bijvoorbeeld op 
basis van tijm.



 

Verhindert je prikkelhoest je slaap en dagelijkse leven? Dan wordt het slijmvlies van
je luchtwegen geprikkeld. Je lichaam reageert hierop door te hoesten. 
Dat kan veroorzaakt worden door onder andere roken, een droge keel, een droge 
omgevingslucht of een verkoudheid. Gebruik een geneesmiddel dat je irritatie verzacht 
en je droge hoest behandelt.  

Indicatie: 
Nectadyn is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel
gebruikt voor de behandeling van:
• droge hoest
• prikkelhoest
• heesheid

Kenmerken:
• Geen bekende interacties met andere 
 geneesmiddelen
• Geen bekende bijwerkingen
• Verkrijgbaar zonder voorschrift 
• Mag gebruikt worden bij zwangerschap en 
 borstvoeding in de aanbevolen dosering en na 
 overleg met uw arts

Leeftijd: 
• Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar 
• <2 jaar: na doktersadvies
• De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen 
 van 2 tot 6 jaar dient sterk te worden beperkt

 
• Drink voldoende om te
 voorkomen dat de slijmvliezen 

uitdrogen. 

• Rook niet en probeer rokerige 

ruimtes te vermijden. 



 

Heb je last van slijmhoest? Gebruik een geneesmiddel dat je slijmhoest behandelt en het 
ophoesten vergemakkelijkt.

Indicatie: 
Phytoden novo is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel 
gebruikt voor de behandeling van:
• slijmhoest
• productieve hoest

Kenmerken: 
• Vergemakkelijkt het ophoesten
• Helpt bij het vrijmaken van de onderste luchtwegen
• Geen bekende bijwerkingen
• Geen bekende interacties met andere 
 geneesmiddelen
• Mag gebruikt worden bij zwangerschap en 
 borstvoeding in de aanbevolen dosering 
 en na overleg met uw arts
• Verkrijgbaar zonder voorschrift

Leeftijd: 
• Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar
• <2 jaar: na doktersadvies
• De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen 
 van 2 tot 6 jaar dient sterk te worden beperkt

 
• Neem een warm bad: vochtigelucht kalmeert de luchtwegen en lost vastzittende hoest op.• Eet pittige maaltijden: dit helpt 

vastzittend slijm los te maken.



Je staat er niet alleen
voor deze winter!

Wordt uw klacht na 48 uur niet minder, raadpleeg uw arts.

Homeopathische geneesmiddelen. 
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies.
Lees aandachtig de bijsluiters.

Vraag raad aan 
uw apotheker. 


