
Homeopathische 
geneesmiddelen

voor baby- en 
kinderkwaaltjes.

Vrije aflevering. Vraag raad aan uw apotheker. Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies.
Lees aandachtig de bijsluiters. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
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mama natura® gamma
Een gamma ontwikkeld voor 
baby- en kinderkwaaltjes.
Als mama of papa probeer je op alles goed voorbereid te zijn. Je schrikt dan ook als je 
kindje plots begint te hoesten, last heeft van darmkrampjes of slecht slaapt. Deze en an-
dere kinderkwaaltjes zijn over het algemeen niet ernstig, maar vervelend zijn ze wel. Het 
uitgebreide gamma van mama natura® verlicht kinderkwaaltjes die kunnen voorkomen 
bij opgroeiende kinderen.
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mama natura®

Een uitgebreid gamma.
Een maximale kwaliteitsstandaard en een gamma geneesmiddelen aangepast aan 
kinderen, dragen bij tot het succes van mama natura®. Dit gamma wordt in Duitsland 
geproduceerd door DHU (Deutsche Homöopathie-Union), in België vertegenwoordigd 
door VSM Belgium. 

mama natura® geneesmiddelen worden samengesteld met ingrediënten in specifieke 
combinaties. De geneesmiddelen in druppels of siroop bevatten een kleine hoeveelheid 
ethanol (alcohol).

mama natura® geneesmiddelen zijn geschikt voor kinderen vanaf de geboorte.

mama natura® geneesmiddelen bevatten geen toegevoegde kleur- of smaakstoffen.

Raadpleeg de bijsluiters voor de correcte dosering van elk geneesmiddel.
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Je bent niet alleen als je baby last heeft 
van darmkrampen.

Een paar weken na de geboorte, ontdekken veel nieuwe mama’s en papa’s zoals jij, dat 
hun baby ontroostbaar is zonder aanwijsbare reden. Hoewel dit verontrustend is, betreft het 
meestal een normale fase die heel veel baby’s doormaken in hun eerste  levensmaanden.
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Onze tip voor jou:
Kijk uit voor deze mogelijke 
signalen waarbij je een arts 
moet raadplegen:

• gewichtsverlies
• eetlustverlies
• excessief overgeven
• aanhoudend huilen
• lusteloosheid

mama natura® coli, druppels, is een homeopathisch geneesmiddel. Vrije aflevering. Vraag raad aan uw apotheker. 
Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter.  
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

mama natura® coli druppels –  
de geruststellende en zachte manier om de 
darmkrampen van je baby te verlichten.
Darmkrampjes bij baby’s kunnen verschillende oor-
zaken hebben. Dikwijls is overtollige lucht in de maag 
en darmen een grote boosdoener. Baby’s hebben 
namelijk moeite met het zelfstandig kwijtraken 
van deze lucht en dit kan pijnlijk zijn.
mama natura® coli is een homeopathisch genees-
middel met een combinatie van vijf bestanddelen, 
gebruikt om darmkrampen bij baby’s te verlichten.
mama natura® coli, druppels, bevatten een kleine 
hoeveelheid ethanol (alcohol).
mama natura® coli  heeft een zachte werking en bevat 
bovendien geen toegevoegde kleur- of smaakstoffen.

Dosering
                       0 - 1 jaar                        
acuut 3 drup./uur 

(max. 6x/dag)

daarna 3 drup. 3x/dag

Er zijn van mama natura® coli, druppels voor 
oraal gebruik, geen bijwerkingen bekend.
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Het krijgen van tandjes kan een vervelende 
periode voor de baby en voor de hele 
familie zijn.
Baby’s krijgen hun eerste tandjes gemiddeld rond 6 maanden. De pijn, het ongemak en 
de onrust die hiermee gepaard gaan, zijn ongemakken waarmee veel jonge ouders 
kennismaken. Gelukkig is tandjes krijgen geen ziekte en verdwijnen de symptomen 
zodra het tandje is doorgekomen.
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Onze tip voor jou:

Denk eraan om vanaf het 
eerste tandje tandplak te be-
strijden. Poets de tandjes 1x/
dag met een klein borsteltje of 
gaasje en met tandpasta, 
aangepast aan de leeftijd.

mama natura® dento, druppels en mama natura® dento, tabletten, zijn homeopathische geneesmiddelen. 
Vrije aflevering. Vraag raad aan uw apotheker. Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

mama natura® dento druppels & tabletten –
de geruststellende en zachte manier om de 
pijn bij doorkomende tandjes van je baby 
te verlichten.
De eerste doorkomende tandjes kun je herkennen 
aan het rode en opgezwollen tandvlees van je baby.
Er zijn kindjes die weinig last hebben van het door-
komen van de eerste tandjes, maar bij anderen kan 
het mogelijk slapeloosheid, prikkelbaarheid, vermin-
dering van eetlust en veelvuldig bijten veroorzaken.
mama natura® dento is een homeopathisch genees-
middel met een combinatie van vijf bestanddelen, 
gebruikt ter verlichting van symptomen die optreden 
tijdens het doorkomen van tanden, waaronder oorpijn.
mama natura® dento druppels bevatten een kleine 
hoeveelheid ethanol (alcohol).
mama natura® dento heeft een zachte werking en bevat 
bovendien geen toegevoegde kleur- of smaakstoffen.
Dosering

Er zijn van mama natura® dento, druppels en mama natura® 

dento, tabletten, geen bijwerkingen bekend.

                 0 - 1 jaar                  1 - 6 jaar

acuut 1 tabl./uur of 3 drup./uur
(max. 6x/dag)

2 tabl./uur of 6 drup./uur
(max. 6x/dag)

daarna 1 tabl. of 3 drup.
3x/dag

2 tabl. of 6 drup.
3x/dag
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Veranderingen in het eetpatroon of in 
de omgeving kunnen buikpijn veroorzaken.
Kinderen klagen vaak over pijn in de buik. Dit kan gepaard gaan met misselijkheid. Hoe 
ernstig neem je deze klachten? In de meerderheid van de gevallen zijn nieuwe voeding, 
een nieuwe dagindeling of zelfs een groeispurt de oorzaak. Een verstoorde spijsvertering 
komt dan ook vaak voor bij opgroeiende kinderen en hoeft jou, als ouder, niet meteen 
te verontrusten.
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Onze tip voor jou:
Kijk uit voor deze mogelijke 
signalen waarbij je een arts 
moet raadplegen:

• krampen met overmatig zweten
• excessief overgeven
• aanhoudende diarree
• verlies in lichaamsgewicht (>10%)
• koorts

mama natura® gastro, tabletten, is een homeopathisch geneesmiddel. Vrije aflevering. 
Vraag raad aan uw apotheker. Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

mama natura® gastro tabletten – 
de geruststellende en zachte manier om 
de verstoorde spijsvertering van je kind 
te verlichten.
Een verstoorde spijsvertering bij kinderen heeft niet 
altijd een lichamelijke oorzaak. Mogelijk liggen psy-
chische factoren of voedingsgewoonten aan de ba-
sis. Een dagboek kan hierbij inzicht geven. Geef de 
pijn elke keer een cijfer om een beeld te vormen van 
de ernst. Praten met je kind en goed luisteren  is heel 
belangrijk. Ga samen op zoek naar zijn/haar bronnen 
van stress en naar mogelijke oplossingen.
mama natura® gastro is een homeopathisch genees-
middel met een combinatie van drie bestanddelen, 
gebruikt ter verlichting van misselijkheid en 
een verstoorde spijsvertering.
mama natura® gastro heeft een zachte werking en bevat 
bovendien geen toegevoegde kleur- of smaakstoffen.
Dosering

Er zijn van mama natura® gastro, tabletten, geen bijwerkingen bekend.

                   0 - 1 jaar             1 - 6 jaar

acuut 1 tabl./uur 
(max. 6 tabl./dag)

2 tabl./uur 
(max. 12 tabl./dag)

daarna 1 tabl. 4x/dag 2 tabl. 4x/dag
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Slaapproblemen hebben dikwijls te maken 
met gebeurtenissen die het kind overdag 
heeft meegemaakt.
Ben je ongerust over het onregelmatige slaappatroon van jouw kind? Je bent zeker niet
alleen. Ongeveer één derde van de jonge kinderen heeft problemen met slapen. Of het
nu huilen, nachtmerries, vaak wakker worden of
moeilijk in slaap vallen is. De kans is groot dat
de hele familie moe en met kleine oogjes
aan de ontbijttafel zit.
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Onze tip voor jou:
Ontwikkel een slaappatroon:
• Vermijd zware maaltijden 1 tot 2 
uur vóór bedtijd
• Probeer een bedtijdroutine te 
ontwikkelen, zoals een bad ge-
volgd door een rustige activiteit, 
bv. het lezen van een boek of het 
vertellen over de dag

mama natura® dormi, tabletten, is een homeopathisch geneesmiddel. Vrije aflevering. 
Vraag raad aan uw apotheker. Geen gebruik langer dan 1 week zonder medisch advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

mama natura® dormi tabletten – 
de geruststellende en zachte manier om 
de onrust van je kind te verlichten.
Kinderen hebben veel indrukken te verwerken. Soms 
teveel. Het kan zijn dat ze daardoor onrustig worden 
en moeilijk in slaap kunnen vallen. Ook een 
verjaardag of een eerste schooldag kunnen reden zijn 
voor extra onrust.
Er bestaat geen kant-en-klare oplossing voor elk van 
de situaties waarin het slapen moeilijk verloopt. Vaak 
zal een combinatie van maatregelen helpen om het 
slaappatroon van het kind bij te sturen.
mama natura® dormi is een homeopathisch genees-
middel met een combinatie van drie bestanddelen, 
gebruikt in geval van onrust of slecht slapen.
mama natura® dormi heeft een zachte werking en be-
vat bovendien geen toegevoegde kleur- of smaakstoffen.

Dosering

Er zijn van mama natura® dormi, tabletten, geen bijwerkingen bekend.

0 - 6 jaar

max.1 tabl. 4x/dag 
(indien nodig)
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Terugkerende verkoudheden zijn een 
uitdaging voor het immuniteitssysteem.
Heb je het gevoel dat je kind te vaak verkouden is? Als mama of papa mag je verwach-
ten dat jouw kind gemiddeld 4 tot 8 keer per jaar verkouden is. Dat lijkt misschien veel, 
maar sommige kinderen hebben er nog vaker last van. Alhoewel een verkoudheid 
onschuldig is, kan het soms grote ongemakken zoals hoesten, een verstopte neus en 
een verminderde eetlust veroorzaken.
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Onze tip voor jou:
Kijk uit voor deze mogelijke 
signalen waarbij je een arts 
moet raadplegen:
• piepende ademhaling
• sufheid
• koorts

mama natura® immuno, tabletten, is een homeopathisch geneesmiddel. 
Vrije aflevering. Vraag raad aan uw apotheker. Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

mama natura® immuno tabletten – 
de geruststellende en zachte manier om 
terugkerende verkoudheden te verlichten.
Een verkoudheid en een bronchitis zijn infecties van 
de bovenste luchtwegen. Ze worden vrijwel altijd 
veroorzaakt door virussen (= virale infectie). 
Antibiotica helpen niet bij een virale infectie. 
Onterecht antibioticagebruik veroorzaakt bovendien 
meer resistentie bij bacteriën.
mama natura® immuno is een homeopathisch 
geneesmiddel met een combinatie van vier bestand-
delen, gebruikt voor het verhogen van de weerstand 
bij terugkerende verkoudheid.
mama natura® immuno heeft een zachte werking en 
bevat bovendien geen toegevoegde kleur- of smaak-
stoffen.

Dosering

Er zijn van mama natura® immuno, 
tabletten, geen bijwerkingen bekend.

0 - 6 jaar

1 tabl. 3x/dag
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Hoesten is een beschermingsmechanisme 
van het lichaam om slijm en ziektekiemen 
uit de luchtwegen te blazen.
Meestal is een hoest bij kinderen een onschul-
dige kwaal. Toch is het hoesten vermoeiend voor 
een kind en als het ook ‘s nachts hoest, kan dit 
erg verontrustend zijn voor jou, als ouder.
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Onze tip voor jou:
Kijk uit voor deze mogelij-
ke signalen waarbij je een 
arts moet raadplegen:
• piepende ademhaling
• sufheid
• koorts

mama natura® tussi plus, siroop, is een homeopathisch geneesmiddel.
Vrije aflevering. Vraag raad aan uw apotheker. Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Laat kinderen die hoesten vaak kleine hoeveelheden 
water drinken. Bij een slijmhoest maakt dit het slijm 
vloeibaar, zodat het gemakkelijker kan worden afge-
voerd. Bij een droge hoest voorkomt het drinken dat 
de slijmvliezen uitdrogen. Het zuigen op een snoepje 
(bijvoorkeur suikervrij) kan dezelfde functie vervullen.
mama natura® tussi en mama natura® tussi plus 
zijn homeopathische geneesmiddelen met een com-
binatie van respectievelijk vijf of zes bestanddelen, 
gebruikt ter verlichting van een droge of productieve 
hoest.
mama natura® tussi plus, siroop, bevat een kleine 
hoeveelheid ethanol (alcohol).
mama natura® tussi plus heeft een zachte werking 
en bevat bovendien geen toegevoegde kleurstoffen.
Dosering

Er zijn van 
mama natura® tussi plus, siroop, 
geen bijwerkingen bekend.

siroop 0 - 1 jaar               1 - 3 jaar 3 - 6 jaar
Bij de eerste 
verschijnselen

5 drup./uur 
(max. 6x/dag)

10 drup./uur 
(max. 6x/dag)

15 drup./uur 
(max. 6x/dag)

daarna 5 drup. 3x/dag 10 drup. 3x/dag 15 drup. 3x/dag

Laat kinderen die hoesten vaak kleine hoeveelheden water drinken. 
Bij een slijmhoest maakt dit het slijm vloeibaar, zodat het gemak-
kelijker kan worden afgevoerd. Bij een droge hoest voorkomt het 
drinken dat de slijmvliezen uitdrogen. Het zuigen op een snoepje 
(bij voorkeur suikervrij) kan dezelfde functie vervullen.

mama natura® tussi plus is een homeopathisch geneesmiddel met 
een combinatie van zes bestanddelen, gebruikt ter verlichting van 
een droge of productieve hoest.

mama natura® tussi plus siroop – 
de geruststellende en zachte manier om 
de hoest van je kind te verlichten.
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mama natura®

• Gamma ontwikkeld voor baby’s en jonge kinderen

• Verlicht veel voorkomende kwaaltjes

• Geschikt vanaf de geboorte

Schwabe Pharma Belgium
Prins Boudewijnlaan 24 C

2550 Kontich
T: 03 450 81 60 info@schwabe.be
F: 03 458 36 24 www.schwabe.be

www.mamanatura.be

Consumenten BR-Mama-NL 2019.indd   16 25/01/19   10:04


