
Ontdek de rijkdom van zeewater om beter te ademen.

PHYSIOMER® is een compleet aanbod natuurlijke producten voor neusverzorging met zeewater die de natuurlijke rijkdom aan mineralen en
sporenelementen van het zeewater van Saint-Malo behouden en neussymptomen doeltreffend helpen te verlichten.

PHYSIOMER® NEUSSPRAY 20 ml
100% NATUURLIJK
Verlicht natuurlijk en effectief de verstopte neus bij neusverkoudheid.
Voor: volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.

AANBEVOLEN GEBRUIK
1 spray in elk neusgat, tot 6 keer per dag. 
Kan indien nodig op regelmatige basis gebruikt worden, geeft geen gewenning. 
Raadpleeg uw arts als de neussymptomen langer dan 7 - 10 dagen aanhouden.

SAMENSTELLING
100% natuurlijke, niet-verdunde en hypertone zeewater oplossing (gelijk aan 22 g/l totale minerale zouten).
Steriel en zonder conserveermiddel.

OPMERKINGEN
De spray is bedoeld voor gebruik door één persoon, anders kan de infectie worden overgedragen.

GEBRUIKSWIJZE
Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen.
1. Was de handen en snuit de neus.
2. Verwijder de beschermdop. 
3. Voor het eerste gebruik druk het pompje kort een aantal keer in tot de spray werkt.
4. Spray in elk neusgat met uw hoofd rechtop, licht inademen door de neus.
5. Laat het product inwerken en snuit daarna de neus.
6. Was na ieder gebruik het spraystuk en plaats de beschermdop terug.
Bewaar op een droge plek in de originele verpakking. 
In geval van neusirritaties kan tijdelijk gekriebel optreden bij gebruik.

WAARSCHUWINGEN
Gebruik binnen 6 maanden na openen.
Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig bij gebruik van het product zoals aanbevolen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op de verpakking.
Niet gebruiken als de verpakking niet in de originele toestand verkeert.
Niet gebruiken indien het product beschadigd is. 
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