
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.

Isotone
neusspoeling
• Dagelijks
gebruik
• Reinigt de
neusholtes

GEBRUIK:
• Dagelijkse neusrei-

niging ter preventie
• Bij verkoudheid
• Helpt virussen,

bacteriën, stof
en allergenen te
verwijderen

• Helpt het ontstaan
van KNO-complica-
ties te voorkomen

Baby’s
Vanaf 15 dagen
oud

• Baby Spray

100% natuurlijke,
niet-verdunde en
isotone zeewater
oplossing (9 g/l NaCl).
Steriel en zonder
conserveermiddel.

Speciaal voor baby’s, voor
dagelijkse hygiëne en in
geval van een verstopte
neus.

Volwassenen
Kinderen

• Normal Jet
(vanaf 2 jaar)

• Strong Jet
(vanaf 6 jaar)

100% natuurlijke,
niet-verdunde en
isotone zeewater
oplossing (9 g/l NaCl).
Steriel en zonder
conserveermiddel.

Producten met verschillende
sterktes in functie van leeftijd
en soort secretie:
• Vloeibare secreties: Normal

Jet
• Dikke secreties: Strong Jet

Hypertone
neusspoeling
• Bij verkoudheid,
neusbijholte
ontsteking
(rhinosinusitis) en
allergische rhinitis
• Opent de verstopte
neus en reinigt de
neusholtes

HELPT BIJ*:
• Het reinigen van de

neusholtes
• Verwijderen van vi-

russen en bacteriën
uit de neus

• Bestrijden van
de infectie bij
verkoudheid

Volwassenen
Kinderen

• Eucalyptus
(vanaf 6 jaar)

97% Maris aqua,
Sorbitol, Aroma,
Myristamidopropyl
PG-Dimonium
Chloride Phosphate
& Aqua, Polyepsi-
lon-Lysine & Aqua.

* door het overtollige vocht
aan het neusslijmvlies te
onttrekken.

DAGELIJKSE REINIGING EN PREVENTIE
• Baby Spray 135 ml(1)

• Normal Jet 135 ml(1)

• Strong Jet 210 ml(1)

BIJ VERSTOPTE NEUS
• Eucalyptus 135 ml(2)

Baby Spray
• Ter hygiëne en preventie van neusinfecties:

spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 2 keer per dag.
• Als behandeling bij neusklachten in geval van verkoudheid of ontsteking** van de neus-keelholte:

spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 4 tot 6 keer per dag.

Normal Jet
• Voor dagelijkse reiniging en bescherming tegen griep en verkoudheid:

spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 2 keer per dag.
• In geval van een loopneus of verstopte neus:

spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 4 tot 6 keer per dag.

Strong Jet
Spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 4 keer per dag:
• In geval van een dikke, plakkerige of slijmerige afscheiding of in geval van korsten.
• Bij behandeling van chronische neusholte aandoeningen**.
• Bij verzorging na chirurgische ingreep aan neusholtes**.

GEBRUIKSWIJZE
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Volwassenen en kinderen:
Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen.
Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt.
1. Draai het hoofd opzij, breng de verstuiver in het bovenste neusgat en druk de verstuiver eenmaal stevig in gedurende 1 à 2 seconden.
2. Laat enkele seconden inwerken.
3. Draai het hoofd langs naar de andere kant en herhaal in het andere neusgat.
4. Snuit de neus.
5. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.

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

Als de neussymptomen langer dan vijf dagen aanhouden bij baby’s en langer dan tien dagen bij volwassenen en kinderen, raadpleeg dan uw arts.
In geval van neusirritaties kan tijdelijk gekriebel optreden bij gebruik.

Buiten het bereik en het 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.
Physiomer® Eucalyptus: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, borstvoeding, in geval van astma of in geval van
allergie voor één van de ingrediënten. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Als de neussymptomen langer
dan zeven dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

0°C

30°C(1)

0°C

25°C(2)

Eucalyptus
Bij een verstopte neus door verkoudheid of neusbijholteontsteking (rhinosinusitis):
Spray 1 seconde per neusholte, 2 tot 3 keer per dag.
**Wanneer dit door een arts is vastgesteld.

GEBRUIKSWIJZE
Baby’s en zuigelingen:
Het wordt aanbevolen om de neusspoeling te gebruiken voor het voeden en wanneer je kind wakker en kalm is.
Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt. Spray eerst op je hand om te controleren of de temperatuur juist is en om te
wennen aan de druk van de verstuiving. Je kunt ook op de hand van je kindje sprayen om hem/haar gerust te stellen.
1. Leg de baby neer op een licht hellende (30°) ondergrond en leg zijn/haar hoofdje opzij (nooit naar achteren om te voorkomen dat

het verkeerd in de keel terecht komt).
2. Breng de verstuiver voorzichtig in het bovenste neusgat.
3. Druk stevig gedurende 1 à 2 seconden.
4. Laat enkele seconden inwerken.
5. Herhaal dit in het andere neusgat.
6. Zet de baby rechtop en veeg de neus af of gebruik een neusaspirator.
7. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.
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