
Neusspray met etherische oliën van Eucalyptus,
Niaouli en Wilde Munt extract.

Coldrex Neusspray combineert hypertoon zeewater (rijk aan mineralen en spoorelementen) met
etherische oliën voor het effectief vrijmaken van de neus op een zachte wijze. Het opent een
verstopte neus binnen 2 minuten*, zuivert de neusholtes en verwijdert bacteriën en virussen zodat
verspreiding van de infectie wordt voorkomen. Het is daarbij zacht voor het neusslijmvlies en houdt
de beschermende functie van het neusslijmvlies intact. De neusspray kan daarom gerust langdurig,
tot maximaal 30 dagen achtereenvolgens, worden gebruikt. Zodra de klachten terugkomen, kan
de behandeling worden herhaald.

Gebruiksaanwijzing:
1. Schud het flesje voor gebruik.
2. Voor het eerste gebruik de pomp laden door enkele pompbewegingen uit te voeren tot de

eerste spray wordt afgegeven. Richt het spraystuk hierbij van u af om te voorkomen dat u in
ogen of mond spuit.

3. Houd het flesje en hoofd rechtop en spray in elk neusgat.
4. Laat het product inwerken en snuit daarna de neus.
5. Was het spraystuk na elk gebruik met heet water, droog het en plaats de dop terug.
6. Gebruik tot 6 maal daags.

Het product is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Het wordt aangeraden om
kinderen het product alleen te laten gebruiken onder supervisie van een volwassene. Bewaren
op kamertemperatuur.

Ingrediënten:
Hypertoon zeewater 22 g/l, Etherische olie van Eucalyptus globulus en Niaouli, Natuurlijk Wilde
Munt extract.

Waarschuwingen:
1. Gebruik het product niet meer na 6 maanden na opening.
2. Niet gebruiken tijdens zwangerschap, tijdens de borstvoeding of in geval van allergie

voor één van de ingrediënten. In geval van een allergische reactie, stop het gebruik.
3. Als de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, raadpleeg een arts of apotheker.
4. In geval van irritatie van de neus kunnen tijdelijke tintelingen optreden tijdens gebruik.
5. Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.
6. Gebruik het product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

*In een klinische studie onder 50 gebruikers ervaarde 80% verlichting binnen 2 minuten.

Chefaro Ireland DAC, The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ierland

Distributeur:
Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

Voor het laatst herzien in mei 2019
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