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LATIJN NEDERLANDS FRANS BEWAARWIJZE/CONSERVATION 

 
Bewaren bij kamertemperatuur /Conserver à température ambiante 

Yohimbini 

hydrochloridum YOHIMBINE HCL YOHIMBINE HCL 

In luchtdichte recipienten, bij 
kamertemp / en recipient etanche, à 

temp ambiante 

/ LABRAFIL M 1944 LABRAFIL M 1944 

Buiten invloed van licht, bij 
kamertemperatuur / à l'abri de la 

lumière, à temp ambiante 

/ LABRAFIL M 2125 CS LABRAFIL M 2125 CS 

Buiten invloed van licht, bij 

kamertemperatuur / à l'abri de la 
lumière, à temp ambiante 

 
In niet metallische recipienten /Conserver en recipients non métalliques 

Zinci sulfas 
heptahydricus ZINKSULFAAT 7H2O SULFATE DE ZINC 7H2O 

In niet metalische recipienten / en 
recipient non métalique 

zinkacetaat dihydraat ZINKACETAAT 2H2O 

ACETATE DE ZINC ACETATE 

DIHYDRATE 

In niet metalische recipienten / en 

recipient non métalique 

zinkchloridum ZINKCHLORIDE ZINC CHLORURE 
In niet metalische recipienten / en 
recipient non métalique 

Argenti nitras ZILVER NITRAAT ARGENT NITRATE 

In niet metalische recipienten / en 

recipient non métalique 

Natrii ascorbas NATRIUMASCORBAAT ASCORBATE SODIUM 

In niet-metallische recipienten, buiten 
invloed van licht/en recipient non 

metallique, à l'abri de la lumière 

Acidum ascorbicum 

ASCORBINEZUUR 

KRIST.(VIT.C) 

ASCORBIQUE ACIDE 

CRIST.(VIT.C) 

In niet-metallische recipienten, buiten 
invloed van licht/en recipient non 

metallique, à l'abri de la lumière 

Acid.ascorb. 
DSM/Roche/040850 

ASCORBINEZUUR 
KRIST.(VIT.C)R 

ASCORBIQUE ACIDE 
CRIST(VIT.C)R 

In niet-metallische recipienten, buiten 

invloed van licht/en recipient non 
metallique, à l'abri de la lumière 

/ 
ASCORBINEZUUR OMHULD 
EC (VIT.C) 

ASCORBIQUE ACIDE ENROBE 
EC 

In niet metalische recipienten, buiten 

invloed van licht / en recipient non 
metalique, à l'abri de la lumière 

Acidum ascorbicum ASCORBINEZUUR POEDER ASCORBIQUE ACIDE POUDRE 

In niet-metallische recipienten, buiten 

invloed van licht/en recipient non 

metallique, à l'abri de la lumière 

Calcii ascorbas CALCIUMASCORBAAT ASCORBATE CALCIUM 

In niet-metalen recipienten, buiten 

invloed van licht/en recipient non 

metallique, à l'abri de la lumière 

 
Bewaren bij een temperatuur lager dan 15°C /Conserver à une température inferieur à 15°C 

/ BROMOFORM AROMA BROMOFORME AROME 

Bij temp tussen 10°C en 15°C (niet in de 

koelkast), buiten invloed van licht / 
entre 10°C et 15°C (ne pas mettre au 

frigo), à l'abri de la lumière 

Cajuputi aetheroleum CAJEPUT VLUGOLIE CAJEPUT HUILE ESSENTIELLE 

In goed gesloten recipienten, buiten 

invloed van licht, bij een temp.lager 
dan 16°C/en recipient bien ferme, à 

l'abri de la lumière, à une 

temp.inferieur à 16°C 

Vitamine F (ester) VIT.F ESTER VIT.F ESTER 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht bij een temp.van 

<16°C/en recipient etanche,à l'abri de 

la lumière à une temp.<16°C  
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 STREMSEL VLOEIBAAR PRESURE LIQUIDE 

Bij een temp lager dan 15°C/à une  

temp inferieur à 15°C 

 
Bewaren bij een temperatuur tussen 2-8°C /Conserver à une température entre 2°C et 8°C 

/ BANANENAROMA BANANE AROME 

Bij een temp van 2°C tot 8°C / à une 

temp entre 2°C et 8°C 

Bacitracinum micro. BACITRACINE 50000 I.E. BACITRACINE 50000 U.I. 

In luchtdichte recipienten, tussen 2 en 
8°C / en recipient etanche, entre 2 et 

8°C 

Benzoylis peroxidum 

cum aqua 

BENZOYLPEROXYDE 

HYDRAAT 75% 

BENZOYLE PEROXYDE 

HYDRATE 75% 

In tegen statische ontladingen 

beveiligde recipienten en voorzien van 
een beveiliging tegen het ontstaan ven 

interne overdruk, bij een temp van 2°C 

tot 8°C, buiten invloed van licht / en 
recipient traité pour reduire le risque 

de decharge electrostatique et pourvu 

d'un dispositif permettant d'eliminer 
tout exces de pression interne, à une 

temp de 2°C à 8°C, à l'abri de la lumière 

Creatinum 

monohdricum CREATINE MONOHYDRAAT CREATINE MONOHYDRATE 

In goed gesloten recipienten, bij een 
temp.van 2 tot 8°C/en recipient bien 

ferme, à une temp.de 2 à 8°C 

Ergotamini tartras ERGOTAMINETARTRAAT ERGOTAMINE TARTRATE 

In luchtdichte glazen recipienten, 

buiten invloed van licht, tussen 2°C en 
8°C / en recipient de verre etanche, à 

l'abri de la lumière, entre 2°C et 8°C. 

Omeprazolum OMEPRAZOLE OMEPRAZOLE 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht, temp tussen 2°C en 

8°C / en recipient etanche, à l'abri de la 

lumière, à une temp 2°C - 8°C 

Pepsini pulvis PEPSINE PEPSINE 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht, bij een temperatuur 

van 2°C tot 8°C/en recipient etanche, à 

l'abri de la lumière, à une temperature 
de 2°C à 8°C 

/ TRYPSINE TRYPSINE 

In luchtdichte recipienten, buiten 

invloed van licht, temp tussen 2°Cen 
8°C / en recipient etanche, à l'abri de la 

lumière, temp entre 2°C et 8°C 

/ ERGOCALCIFEROL (VIT.D2) ERGOCALCIFEROL (VIT.D2) 

In luchtdichte recipienten, onder 

stikstof, buiten invloed van licht en bij 
een temp van 2°C tot 8°C, de inhoud 

van aangebroken recipienten moet 

onmiddelijke gebruikt worden / en 
recipient etanche, sous azote, à l'abri de 

la lumière et à une temperature d 

/ 

NATRIUM LAURYLSULFAAT 

(GEGRANULEERD)           

SODIUM LAURYLSULFATE 

(GRANUL) 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht, bij temp tussen 2°C 

en 8°C, de inhou van een aangebroken 

verpakking moet zo snel gebruikt 
worden, elke niet gebruikte 

hoeveelheid moet beschermd worden 

door inert gas / en recipient etanche, à 
l'abri de la lumière, à une tem entre 2°C 

et 8°C, le contenu d'un recipient 

entame doit etre utilisé rapidement, 
toute quantité non utilisé doit etre 

protégé par una atmosphere de gaz 

inerte 
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/ CHOLECALCIFEROL (VIT.D3) CHOLECALCIFEROL (VIT.D3) 

In luchtdichte recipienten, onder 

stikstof, buiten invloed van licht en bij 

een temp van 2°C tot 8°C, de inhoud 
van aangebroken recipienten moet 

onmiddelijke gebruikt worden / en 

recipient etanche, sous azote, à l'abri de 
la lumière et à une temperature de 2°C 

à 8°C, le contenu d'un recipient entamé 

doit etre immediatemet utilisé  

 
Bewaren bij een temperatuur tussen 8-15°C /Conserver à une température entre 8°C et 15°C 

Aetheroleum graminis IJZERKRUID VLUGOLIE VERVEINE HUILE ESSENTIELLE 

Buiten invloed van licht, bij een 

temperatuur van 8°C tot 15°C/à l'abri 
de la lumière, a une temperature de 8°C 

à 15°C 

Cellulosum dispersibile 
RC581 

CELLULOSE MICROKRIST. RC 
581 

CELLULOSE MICROCRIST. RC 
581 

Bij een temp.tussen 8°C - 15°C/à une 
temp.de 8°C - 15°C 

Convallariae 

aetheroleum MEIKLOKJES VLUGOLIE MUGUET HUILE ESSENTIELLE 

Buiten invloed van licht, bij een temp 

van 8 tot 15°C/à l'abri de la lumière, à 

une temperature de 8 à 15°C 

Niaouli aetherolum NIAOULI VLUGOLIE NIAOULI HUILE ESSENTIELLE 

Buiten invloed van licht, bij een temp 

van 8 tot 15°C/à l'abri de la lumière, à 

une temperature de 8 à 15°C 

Tosylchloramidum 
natricum CHLORAMINE T CHLORAMINE T 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht, bij een temp tussen 

8°C en 15°C / en recipient etache, à 

l'abri de la lumière, à une temp entre 
8°C et 15°C 

Chloraminum CHLORAMINE T CHLORAMINE T 

In luchtdichte recipienten, buiten 

invloed van licht, bij een temperatuur 
van 8°C tot 15°C/en recipient etanche, 

à l'abri de la lumière, à une 

temperature de 8°C à 15°C 

 
Bewaren bij een temperatuur lager dan 25°C /Conserver à une température inferieur à 25°C 

Adeps solidus NOVATA B NOVATA B 

Buiten invloed van licht en hitte/à l'abri 

de la lumière et de la chaleur 

Aminoxid WS 35 AMINOXID WS 35 AMINOXIDE WS 35 
Bij een temperatuur lager dan 25°C/à 
une temperature inferieure a 25°C 

Anisi stellati 

aetheroleum STERANIJS VLUGOLIE 

ANIS BADIANE HUILE 

ESSENTIELLE 

In goed gevulde en luchtdichte 

recipienten, buiten invloed van licht en 
temp.<25°C/en recipient etanche et 

bien rempli, à l'abri de la lumière et 

temp.<25°C 

Cetylis palmitas CETYLPALMITAAT CETYL PALMITATE 
Bij een temperatuur lager dan 25°C/à 
une temperature inferieure a 25°C 

Cetylis palmitas CETYLPALMITAAT CETYL PALMITATE 

Bij een temperatuur lager dan 25°C/à 

une temperature inferieure a 25°C 

Eucalypti aetheroleum EUCALYPTUS VLUGOLIE 

EUCALYPTUS HUILE 

ESSENTIELLE 

In goed gevulde, luchtdichte 
recipienten, buiten invloed van licht, bij 

een temp niet boven 25°C/en recipient 

etanche et bien rempli, à l'abri de la 
lumière et à une temp ne depassant 

pas 25°C 

Lavandulae 
aetheroleum LAVENDEL VLUGOLIE LAVANDE HUILE ESSENTIELLE 

In luchtdichte, goed gevulde 
recipienten, buiten invloed van licht, bij 

een temp <25°C/en recepient etanche, 

bien rempli, à l'abri de la lumière à une 
temp <25°C 
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Limonis aetheroleum CITROEN VLUGOLIE NAT. 

CITRON HUILE ESSENTIELLE 

NAT. 

In luchtdichte en goed gevulde 

recipienten, buiten invloed van licht en 

bij een temp.<25°C/en recipient 
etanche et bien rempli, à l'abri de la 

lumière et à une temp.<25°C 

Menthae piperitae 
aetheroleum PEPERMUNT VLUGOLIE 

MENTHE POIVREE HUILE 
ESSENTIEL 

In luchtdichte en goed gevulde 
recipienten, buiten invloed van licht, bij 

een temperatuur lager dan 25°C /  en 

recipient etanche et bien rempli, à l'abri 
de la lumière, à une temp <25°C 

/ 

NITROFURANTOINE 

MACRO-KRIST 

NITROFURANTOINE MACRO-

CRIST 

Buiten invloed van licht, temp lager dan 

25°C / à l'abri de la lumière, temp infer 

à 25°C 

Nitrofurantoinum 

NITROFURANTOINE 

MACRO-KRIST 

NITROFURANTOINE MACRO-

CRIST 

Buiten invloed van licht, temp lager dan 

25°C / à l'abri de la lumière, temp infer 

à 25°C 

Olivae oleum virginale OLIJFOLIE OLIVE HUILE 

In goed gevulde recipienten, buiten 
invloed van licht, bij een 

temp.<25°C/en recipient bien rempli, à 

l'abri de la lumière, à une temp.<25°C 

Terebinthini 
aetheroleum ab pinum 

pinastrum TERPENTIJN VLUGOLIE 

TEREBENTINE HUILE 

ESSENTIELLE 

In luchtdichte en goed gevulde 

recipienten, buiten invloed van licht, bij 

een temperatuur lager dan 25°C /  en 
recipient etanche et bien rempli, à l'abri 

de la lumière, à une temp <25°C 

Prasteronum DEHYDROEPIANDROSTERON DEHYDROEPIANDROSTERONE 

Buiten invloed van licht, temp lager dan 

25°C / à l'abri de la lumière, temp infer 
à 25°C 

Thymi aetheroleum THIJM ECHTE VLUGOLIE THYM HUILE ESSENTIELLE 

In goed gevulde luchtdichte 

recipienten, buiten invloed van lciht, bij 
een temp niet boven 25°C / en recipient 

bien rempli etanche, à l'abri de la 

lumière, et à une temp ne dépassant 
pas 25°C 

Adeps Lanae WOLVET (LANOLINE) 

GRAISSE DE LAINE  

(LANOLINE) 

Bij een temperatuur lager dan 25°C/à 

une temperature inferieure a 25°C 

Rosmarini 
AETHEROLEUM ROZEMARIJN VLUGOLIE ROMARIN HUILE ESSENTIELLE 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht, bij een temp lager 

dan 25°C /en recipient etanche, à l'abri 

de la lumière, à une temp ne dépasant 
pas 25°C 

Anisi stellati 

aetheroleum ANIJS VLUGOLIE ANIS HUILE ESSENTIELLE 

In goed gevulde en luchtdichte 

recipienten, buiten invloed van licht en 

temp.<25°C/en recipient etanche et 
bien rempli, à l'abri de la lumière et 

temp.<25°C 

Tretinonum TRETINOINE (VIT.A ZUUR) TRETINOINE (VIT.A ACIDE) 

In luchtdichte recipienten, buiten 
invloed van licht, bij een temp lager 

dan 25°C, het is aanbevolen een 

geopende recipient zo snel mogelijk te 
gebruiken en de elk niet gebruikte 

hoeveelheid te beschermen door intert 

gas /en recipient etanche, à l'abri de la 
lumière, à une temp ne dépasant pas 

25°C, c'est commandé d'utiliser 

rapidement le contenu d'un recipient 
entamé et de protéger toute quantité 

non utiliser pas une atmosphère de gaz 

intere  
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. CYPRES VLUGOLIE CYPRES HUILE ESSENTIELLE 

In luchtdichte recipienten, goed gevuld, 

buiten invloed van licht, temp lager dan 

25°C / en recipient etanche, bien 
rempli, à l'abri de la lumière, temp sous 

25°C 

 
Bewaren bij een temperatuur lager dan 30°C /Conserver à une température inferieur à 30°C 

Mebeverini 
hydrochloridum MEBEVERINE HCL MEBEVERINE HCL 

In luchtdichte recipienten, buiten 

invloed van licht, temp lager dan 30°C / 

en recipient etanche, à l'abri de la 
lumière, à une temp sous 30°C 

Texapon ASV TEXAPON ASV TEXAPON ASV 

Bij een temperatuur van 5°C tot 30°C/à 

une temperature de 5°C à 30°C 

/ CLINDAMYCINE FOSFAAT CLINDAMYCINE PHOSPHATE 

In luchtdichte recipienten, onder 30°C 
bewaren / en recipient etanche, à temp 

infer à 30°C 

Bewaren buiten invloed van warmte /Conserver à l'abri de la chaleur 

Adeps solidus NOVATA B NOVATA B 

Buiten invloed van licht en hitte/à l'abri 

de la lumière et de la chaleur 

Gelatina GELATINE POEDER GELATINE POUDRE 
Buiten invloed van warmte en vocht/à 
l'abri de la chaleur et de l'humidite 

Oleum cadinum CADE OLIE CADE HUILE 

In luchtdichte recipienten, buiten 

invloed van licht en warmte/en 
recipient etanche, à l'abri de la lumière 

 
Bewaren op een koele plaats /Conserver au frais 

Dihydroxyacetonum DIHYDROXYACETON DIHYDROXYACETONE 
In luchtdichte recipienten, op een koele 
plaats/en recipient etanche, au frais 

 
Inert gas (=> best ook bewaren in de koelkast) /Conserver sous gaz inerte (=> le mieux c'est de 

les garder au frigo) 

Adrenalini tartras ADRENALINETARTRAAT ADRENALINE TARTRATE 

In luchtdichte recipienten, bij voorkeur 

vacuum gesloten, of onder inert gas; 
buiten invloed van licht / en recipient 

etanche, ou de préférence en tube 

scellé sous vide ou sous gaz inerte, à 
l'abri de la lumière 

Sesami oleum 
raffinatum SESAMOLIE GERAFFINEERD SESAME HUILE RAFFINEE 

de inhoud van een geopende recipient 

moet zo snel mogelijk gebruikt worden, 
elke niet gebruikte hoeveelheid dient 

beschermd te worden door een 

atmosfeer van inhert gas / le contenu 
d'un recipient entamé doit etre 

rapidement utilisé, tout quantité non 

utilisé doit etre protégé par une 
atmosphere de gaz inerte 

Vitamini a pulvis/ 

Vitamini a acetas 500 

000 UI.  IE/g VIT.A ACET. 500.000 IE/G VIT.A ACET. 500.000 UI/G 

de inhoud van een geopende recipient 

moet zo snel mogelijk gebruikt worden, 

elke niet gebruikte hoeveelheid dient 
beschermd te worden door een 

atmosfeer van inhert gas / le contenu 

d'un recipient entamé doit etre 
rapidement utilisé, tout quantité non 

utilisé doit etre protégé par une 

atmosphere de gaz inerte 
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Vitamini a densatum  

VIT.A ACET. OLIE 1.5 MIO 

IE/G 

VIT.A ACET. HUILE 1.5 MIO 

UI/G 

de inhoud van een geopende recipient 

moet zo snel mogelijk gebruikt worden, 

elke niet gebruikte hoeveelheid dient 
beschermd te worden door een 

atmosfeer van inhert gas / le contenu 

d'un recipient entamé doit etre 
rapidement utilisé, tout quantité non 

utilisé doit etre protégé par une 

atmosphere de gaz inerte 

 
ANDERE / AUTRES 

/ ZILVER PROTEINAAT ARGENT PROTEINATE 

In exisccatorvaten, buiten invloed van 

licht/ en recipient dessiccateur, à l'abri 
de la lumière 

/ ZILVER VITELLINAAT ARGENT VITELLINATE 

In exisccatorvaten, buiten invloed van 

licht/ en recipient dessiccateur, à l'abri 
de la lumière 

Simvastatinum SIMVASTATINE SIMVASTATINE 

Onder stikstof, in luchtdichte 

recipienten, buiten invloed van licht / 

sous azote, en recipient etanche, à l'abri 
de la lumière 

Hyoscini 

hydrobromidum SCOPOLAMINE HBR SCOPOLAMINE HBR 

in luchtdichte, goed gevulde 

recipienten, kleine hoeveelheid, buiten 
invloed van licht / en recipient etanche 

et bien rempli, faible capacité, à l'abri 

de la lumière  

/ PERMETHRINE 25/75 PERMETHRIN 25/75 

Eerst au bain-marie verwarmen 
beneden 50°C / chauffer préalablement 

au bain-marie temp infer à 50°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


