
Zorg goed voor uzelf!

Zin in de zomer?
deskundig advies  
van uw apotheek



Zin in de zomer?
De warmte van de zon, zwoele zomeravonden, lekker veel buitenactiviteiten 
en vakanties. De zomer is begonnen. Of u nu thuis blijft, moet werken, naar 
het strand of naar het buitenland op vakantie gaat, Livsane wil u graag helpen 
gezondheidsproblemen te voorkomen. 

Vooral bij hoge temperaturen hebben veel mensen last van diarree en 
buikklachten. Bij diarree is het normale ontlastingspatroon verstoord. Als u 
veel vocht verliest dan is er kans op uitdroging. Verschijnselen kunnen dan zijn: 
een droge mond, duizeligheid en/of overgeven. Houd vocht in het lichaam op 
peil door regelmatig te drinken.

Heeft u last van hooikoorts? Dan bent u allergisch voor stuifmeel; pollen van 
grassen, planten of bomen. Histamine zorgt voor de klachten: slijmvliezen 
zwellen op en de bronchiën vernauwen zich. Er ontstaat een ‘overdreven’ 
afweerreactie.

De processierups komt met name voor in de lente en zomermaanden. De 
brandhaartjes die op de processierups zitten, verspreiden zich gemakkelijk 
door de wind en kunnen vervolgens een allergische reactie veroorzaken op de 
huid, in de ogen en luchtwegen.

Voetschimmel is een huidinfectie die veroorzaakt wordt door schimmels die 
de huid aantasten. Door de ontstekingsreactie ontstaat er een doordringende 
geur, jeukende blaasjes tussen de tenen en onder de voet of rode schilferende 
huid aan de voetranden.

Wilt u meer advies? Vraag het ons. 

www.livsane.nl

  Loperamide HCl 2 mg capsules bij diarree voor kinderen vanaf 8 jaar
	O.R.S. Oral Rehydration Salts sachets met bessensmaak 
 voor zuigelingen/baby’s, kinderen en volwassenen
  Cetirizine diHCl 10 mg hooikoortstabletten  

voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen
 Loratadine hooikoortstabletten voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen
  Levomenthol 1% of 2% in carbomeerwatergel 

niet geschikt voor kinderen onder 2 jaar 
  Miconazolnitraat 20 mg/g antischimmelcrème 
 voor kinderen en volwassenen
 Terbinafine antischimmelcrème voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen


