
 

 

 
 

 

 
Gebruiksaanwijzing 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SweatStop® 

Verbeter je levenskwaliteit 

 

Het correct aanbrengen van het product is de sleutel tot succes 
 
 
Toepassingen voor het gezicht, (on)behaarde hoofdhuid, handen, oksels, voeten, en het gehele lichaam 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Vertrouw op de Specialist:  

SweatStop®  



 
Iedereen die niet van zweten houdt en er iets aan wil doen, zou SweatStop® moeten overwegen. 
SweatStop® biedt een uitgebreid assortiment anti-perspiranten in verschillende intensiteiten voor 

elk deel van het lichaam. Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zoals aloë vera of panthenol 
(provitamine B5) zorgen ervoor dat de producten zacht zijn voor je huid.  
 
SweatStop® anti-perspiranten worden rechtstreeks op de huid aangebracht om transpiratie en 

geurtjes te bestrijden. Het bevat aluminiumzouten die de transpiratie remmen. Al na een paar 
keer aanbrengen merk je het zweet en geur remmende effect.  
Je mag de producten in principe elke dag gebruiken. Zodra het product werkt, hoef je het nog 
maar om de 2-3 dagen te gebruiken. De huidconsistentie en mate van transpiratie is bij 

iedereen weer anders. De hoeveelheid en de gebruiksfrequentie moeten hierop individueel en 
proefondervindelijk worden aangepast. 
 
Het is belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften goed 

opvolgt voor een zo optimaal mogelijk resultaat! 
 

Algemene instructies voor aanbrengen sprays, lotion, roller en stick: 
 
Om het zweet en geur remmende effect te ontwikkelen moeten de producten vlak vóór het 
slapengaan op een schone en droge huid worden aangebracht. Om ervoor te zorgen dat 
de oplossing doordringt en de zouten de klieren sluiten, moet alles vermeden worden dat kan 

leiden tot zweten in de uren na het aanbrengen. 
Was of douche ’s ochtends zoals je gewend bent en gebruik desgewenst een deodorant voor je 
persoonlijke geur of een huidlotion. Over het algemeen merk je het zweet remmende effect na 
1 tot 3 keer aanbrengen van SweatStop®. In zeldzame gevallen kan het iets langer duren. 

 
1. Aanbrengen vlak vóór het slapengaan op een droge huid: 

- Spray: 1x sprayen (kan ook met een wattenschijfje worden aangebracht) 
- Roller: 1x rollen - goed schudden voor gebruik 

- Lotion: breng een kleine hoeveelheid aan met een vinger en wrijf in. Afhankelijk van de 
 gewenste intensiteit, kun je de hoeveelheid lotion en de duur van de massage variëren 

2. Laat de huid goed drogen vóór het aantrekken van (nacht)kleding 
3. Vermijd transpiratie zoveel mogelijk na het aanbrengen (bij voorkeur enkele uren) 
 
Toepassing voor gezicht, voorhoofd of de onbehaarde hoofdhuid: 

 
Hiervoor is de SweatStop® Aloë Vera Sensitive lotion de beste keus. Gebruik uitsluitend een 

product met een hogere concentratie (bijv. SweatStop® Aloë Vera Forte spray) wanneer je 
met de Sensitive lotion geen of onvoldoende resultaten bereikt. De SweatStop® sprays mogen 
op het gezicht, voorhoofd of onbehaarde hoofdhuid uitsluitend met een wattenschijfje worden 
aangebracht. 

 

Toepassing voor de behaarde hoofdhuid: 

 

Hiervoor is de SweatStop® Aloë Vera Sensitive Spray de beste keus. Gebruik uitsluitend een 
product met een hogere concentratie (bijv. SweatStop® Aloë Vera Forte spray) wanneer je 
met de Sensitive spray geen of onvoldoende resultaten bereikt. Sprays moeten met een 
wattenschijfje deppend op de haargrens worden aangebracht. Bij gekleurd haar raden wij aan 

eerst een kleine hoeveelheid te proberen aangezien er lichte verkleuringen kunnen optreden. 
 

Toepassing voor handen: 
 
Voor matig tot sterk transpirerende handen is de SweatStop® Forte max de beste keus. Je 
mag dit product dagelijks aanbrengen. Maak de handen goed droog en breng de spray aan op 
de handpalmen. Masseer het product vervolgens in totdat het product volledig door de huid is 
opgenomen. 

Voor lichte mate van transpiratie kun je gebruik maken van de SweatStop® Instant. Dit 
product geeft een direct, maar tijdelijk effect (minimaal 1/2 uur, afhankelijk van hoe actief je 
bent na het aanbrengen). Ideaal voor gelegenheden waarbij je op een snelle manier gedurende 
een korte periode verlost wilt zijn van de overmatige transpiratie (vergaderingen, recepties, 

verjaardagen, sollicitatiegesprekken etc.). 
Goed schudden voor gebruik, maak de handen goed droog en breng een kleine hoeveelheid (ter 
grootte van een erwt) aan op de handpalmen. Masseer het product vervolgens in totdat het 
product volledig door de huid is opgenomen. 

http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13966991/SweatStop®-Aloe-Vera-Sensitive-Lotion-for-forehead-50ml.html
http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13967027/SweatStop®-Aloe-Vera-Forte-Body-Spray-100ml.html
http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13940704/SweatStop®-Aloe-Vera-Sensitive-Body-Spray-100ml.html
http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13967027/SweatStop®-Aloe-Vera-Forte-Body-Spray-100ml.html
http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13940587/SweatStop®-Forte-Max-Hand-&-Body-Spray-100ml.html
http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13967022/SweatStop®-Instant-Lotion-for-Hands-&-Feet-100ml.html


 
 

Toepassing voor voeten: 

 
Voor matig tot sterk transpirerende voeten is de SweatStop® Forte max Foot & Backspray 
de beste keus. Je mag dit product dagelijks aanbrengen. Maak de voeten goed droog en breng 
de backspray aan op de voetzolen. Verwijder eventuele eeltplekken zodat het product zo goed 

mogelijk door de huid kan worden opgenomen. Masseer het product vervolgens in totdat het 
volledig door de huid is opgenomen. Voor licht transpirerende voeten of voor extra frisheid 
gedurende de dag kun je elke ochtend of meerdere keren gedurende de dag gebruik maken van 
SweatStop® Foot Powder of SweatStop® Powder Stick. Deze poeder(stick) bindt het 

zweet op de huid en is tevens verrijkt met cinnamon en menthol voor een fris gevoel. 
 
ALOE VERA RELOTION: 
 

Aloë Vera ReLotion is een heerlijke lotion voor gebruik in combinatie met het SweatStop® 
assortiment of ná een iontoforese behandeling. Dit product bestaat uit speciaal geselecteerde 
ingrediënten zoals aloë vera, sweet almond oil, jojoba oil, avocado oil, bijenwas en panthenol 
(provitamin B5). De vochtregulerende en verzachtende samenstelling zorgt ervoor dat de huid 

tijdens de behandelingen extra wordt verzorgd en heeft bovendien een verkoelend effect. 
 
Gebruik bij op droge of schrale huid 

Indien nodig aanbrengen op het aangetaste deel van de huid. 's Avonds kan zoals gebruikelijk 
een SweatStop®-antiperspirant worden aangebracht om transpiratie tegen te gaan. 
 
Gebruik bij huidirritatie door transpiratie 

Als er ondanks de juiste productkeuze en het juiste gebruik bijwerkingen optreden, kan de 
oorzaak een huidirritatie zijn voorafgaand aan het aanbrengen van het product. 
Door constante transpiratie, al is het maar matig, wordt de huid permanent blootgesteld aan 
vocht. Deze aandoening kan leiden tot huidirritatie. Omdat dit niet per se verband houdt met 

roodheid van de huid, zijn irritaties vaak niet zichtbaar. Met zijn verzorgende en verzachtende 
eigenschappen en het verkoelende effect, helpt Aloë Vera Relotion deze cyclus te doorbreken. 
Nadat de huid is hersteld, is het gebruik van SweatStop®-antiperspirant (die transpiratie en 
geur afremt) weer mogelijk zonder bijwerkingen. 

1. Pauzeer het gebruik van de anti-perspirant en laat huidirritaties verdwijnen. Breng de 
ReLotion dagelijks of indien nodig aan. 

2. Na verbetering: breng om de 2 dagen een SweatStop®-antiperspirant met een lage 
productintensiteit aan op de droge huid voordat u naar bed gaat. Breng de ReLotion 10 

minuten later aan. Herhaal de toepassing van ReLotion 's ochtends, overdag of indien nodig. 

3. Na ongeveer 2-4 weken is de huid hersteld en kan een SweatStop® anti-perspirant 
(eventueel met een hogere productintensiteit) aangebracht worden zonder de ReLotion. 

 

Voor alle SweatStop® producten geldt: 
 

- Vermijd contact met ogen, mond en beschadigde of geïrriteerde huid 
- Zorg dat je de te behandelen lichaamsdelen tenminste 48 uur vóór en 12 ná het 

gebruik van SweatStop® niet scheert 
- Buiten bereik van kinderen houden 
- Niet innemen 
- SweatStop® en iontoforese mogen niet tegelijkertijd en in dezelfde zone worden gebruikt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

T:  0181-418055 

E:  info@vanderbend.nl 

W: www.vanderbend.nl 
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http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13967035/SweatStop®-Forte-max-Foot-&-Back-spray-100ml-(upside-down).html
http://www.vanderbendshop.nl/Webwinkel-Product-13967035/SweatStop®-Forte-max-Foot-&-Back-spray-100ml-(upside-down).html
https://www.vanderbend.nl/SweatStop%C2%AE-Menthol-Voet-Poeder
https://www.vanderbend.nl/SweatStop-Poeder-Stick-Kaneel-Menthol-voor-voeten
https://www.vanderbend.nl/SweatStop-Aloe-Vera-verzorgende-lotion


INGREDIENTEN: 

SweatStop® Aloe Vera Forte RollOn (9001) 

AQUA, ALUMINUM CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHICONE COPOLYOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, HYDROXYPROPYL 

METHYLCELLULOSE, GALACTOARABINAN, AMMONIUM ALUM, BETAINE, PANTHENOL, ALLANTOIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, 

SODIUM BENZOATE 

SweatStop® Forte max Spray (9002 | 9012) 

AQUA, ALCOHOL DENAT., ALUMINUM CHLORIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, ALLANTOIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCERYL 

LAURATE, FARNESOL PHENETHYL ALCOHOL, CAMPHOR, SODIUM HYDROXIDE  

SweatStop® Aloe Vera Sensitive Spray (9003 | 9013) 

ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA, ALUMINUM CHLOROHYDRATE, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 

CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOHEXASILOXANE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE 

SweatStop® Aloe Vera Sensitive Lotion (9004) 

AQUA, ALUMINUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETYL ALCOHOL, SORBITOL, GALACTOARABINAN, PEG-8 

DISTEARATE, STEARETH-2, STEARETH-21, PPG-15 STEARYL ETHER, GLYCERIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, GLYCERYL 

STEARATE SE, PANTHENOL, AMMONIUM HYDROXIDE, CYCLOPENTASILOXANE, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, CYCLOHEXASILOXANE, ALOE 

BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, BHT 

SweatStop® Aloe Vera Forte Plus RollOn (9005) 

AQUA, ALUMINUM CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM CARBONATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, 

GALACTOARABINAN, BETAINE, PANTHENOL, ALLANTOIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE 

SweatStop® Aloe Vera Forte plus Spray (9006 | 9016) 

AQUA, ALCOHOL DENAT., ALUMINIUM CHLORIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, PEG/PPG-14/4 DIMETHICONE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE 

POWDER, PANTHENOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYDROXIDE, GLYCERYL LAURATE, PHENETHYL ALCOHOL, 

FARNESOL, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, CAMPHOR, PROPYLENE GLYCOL, PENTAERYTHRITHYL TETRA-DI-T-BUTYL 

HYDROXYHYDROCINNAMATE, TRIISO-PROPANOLAMINE 

SweatStop® Powder Stick Cinnamon Menthol (9007) 

TALC, PARAFFIN, CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK POWDER, PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL MYRISTATE, MENTHOL, ALOE 

BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ALCOHOL DENAT. 

SweatStop® Instant (9008) 

AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, ALUMINUM CHLOROHYDRATE, TALC, SODIUM HYDROXIDE, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, 

TITANIUM DIOXIDE, BENTONITE, CI 77499, CI 77491, CI 77492, CI 14720, CI 19140, CI 28440 

SweatStop® Aloe Vera Forte Spray (9009 | 9019) 

AQUA, ALCOHOL DENAT., ALUMINUM CHLORIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PEG-40 HYDROGENATED 

CASTOR OIL, GLYCERYL LAURATE, ALLANTOIN, FARNESOL, PHENETHYL ALCOHOL, CAMPHOR, SODIUM HYDROXIDE 

SweatStop® Aloe Vera Sensitive RollOn (9011) 

AQUA, ALUMINUM CHLOROHYDRATE, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, 

PHENOXYETHANOL, HYDROXETHYLCELLULOSE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER 

Aloe Vera ReLotion (9014) 

AQUA, CERA ALBA, CETEARYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, CETEARYL 

GLUCOSIDE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, 

GLYCERIN, PANTHENOL, ECHIUM PLANTAGINEUM SEED OIL, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, CARDIOSPERMUM HALICACABUM 

FLOWE/LEAF/VINE EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFIABLES, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES 

CITRATE, PHENOXYETHANOL, OCTYLDODECANOL, SODIUM POLYACRYLATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, ASCORBIC 

ACID, CITRIC ACID 

SweatStop® Menthol Foot Powder (9017) 

TALC, ZEA MAYS STARCH, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, MENTHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, SYMPHYTUM 

OFFICINALE LEAF EXTRACT, ALCOHOL, AQUA, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE 


