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Calmiderm® soothes itching, 
relieves irritations and facilitates 
the restoration of skin balance.

ACTION
• In case of irritations and insect or plant 
 sting, calendula has a protective and 
 soothing effect on epidermis.

• Camomile soothes and alleviates skin 
 redness and swelling. 

• Lavender soothes and helps regenerating 
 skin.

•  Menthol provides a pleasant fresh feeling.

The basis of Calmiderm® is an emulsion that 
hydrates epidermis. It is therefore also 
suitable for dry and irritated skins.

DIRECTION FOR USE
Apply a thin layer of Calmiderm® and rub into 
the skin. Calmiderm® penetrates rapidly into 
the skin and does not leave any trace.

USES

• Skin irritations, redness, scratch ;

• Itching, insect and plant stings ;

• Cold and sun aggressions ;

• Dry skins ;

• Chapped hands, tired feet.

PRECAUTIONS
In case of sun-induced irritation or redness, it is 
recommended to avoid prolonged exposure to sun 
as long as the skin is irritated. 
Extracts used in Calmiderm® contain alcohol : a 
smarting sensation may occur if Calmiderm® is 
applied to a wound and one ought to be careful 
when applying it near the eyes. 
Do not apply to serious burns. Some people may 
be sensitive to one or more of the ingredients in 
Calmiderm® (camomile, lavender…) If this is the 
case, stop using immediately.

FORMULA : Matricaria chamomilla tinctura 4% - 
Calendula officinalis tinctura 4% - Urtica urens tinctura 2% 
- Lavandula angustifolia aeth. ol. 0,4% - Menthol 0,24% - 
Excipiens.
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Calmiderm® verzacht jeuk, 
verlicht huidirritaties en vergemak- 
kelijkt het herstel van de huid.

WERKINGSMECHANISME
• In geval van irritaties, insectenbeten of 
 netelroos heeft calendula een 
 beschermend en verlichtend effect op het 
 epiderm.
•  Kamille verlicht en verzacht een rode en 
 gezwollen huid.
•  Lavendel verzacht en draagt bij tot het 
 herstel van de huid.
• De aanwezige menthol geeft een 
 aangenaam verfrissend gevoel.
De basis van Calmiderm® is een emulsie die 
het epiderm hydrateert. Dit middel is 
derhalve ook geschikt voor een droge en 
geïrriteerde huid.

GEBRUIKSAANWIJZING
Een dun laagje aanbrengen en inwrijven. 
Calmiderm® dringt snel in en laat geen 
sporen na.

AANBEVOLEN BIJ

•  Huidirritatie en roodheid van de 
huid, schrammen ;

• Jeuk, insectenbeten, netelroos ;

• Lichte zonnebrand en agressie 
 door koude ;

• Droge huid ;

• Ruwe handen, vermoeide voeten.

VOORZORGEN
In geval van irritatie en roodheid als gevolg van de 
zon, wordt aanbevolen een langdurige bloot- 
stelling aan de zon te vermijden zo lang de huid 
geïrriteerd is. De extracten gebruikt voor de 
samenstelling van Calmiderm® bevatten alkohol : 
bij gebruik op open wonden kan dit even een 
prikkend gevoel geven. Voorzichtigheid is geboden 
bij het aanbrengen rond de ogen. Niet gebruiken 
bij ernstige brandwonden. Bepaalde personen 
kunnen overgevoelig zijn aan één van de 
bestanddelen van Calmiderm® (kamille, 
lavendel…). In dit geval dient het gebruik gestopt 
te worden.

FORMULA : Matricaria chamomilla tinctura 4% - 
Calendula officinalis tinctura 4% - Urtica urens tinctura 2% 
- Lavandula angustifolia aeth. ol. 0,4% - Menthol 0,24% - 
Excipiens.
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