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VERSTOPTE NEUS

KINDEREN VANAF 3 JAAR EN VOLWASSENEN

1 tot 2 verstuiving(en)/neusgat

4 tot 7 maal/dag, gedurende 3 tot 7 dagen

SAMENSTELLING 
Water, natriumchloride, natrium levulinaat, natrium- 
fosfaat, 4-polyglyceryl lauraat/succinaat, kaliumsorbaat, 
Eucalyptus globulus blad olie, Mentha piperita olie, 
dinatriumfosfaat
Natuurlijke formule • Inhoud : 20 ml    

GEBRUIK
1. Schud het flesje
2. Houd het flesje rechtop en steek de punt van de 
 neusspray in uw neus
3.  Verstuif 

INDICATIES
Eucalyplus® FORTE is een hypertone neusspray 
gearomatiseerd met eucalyptus en munt die de neus 
vrijmaakt bij verkoudheid, sinusitis, rhinosinusitis of 
allergische rhinitis :
◗  reinigt en zuivert de neusholten ; 
◗ maakt de neus vrij van allergenen en ziektever- 
 wekkers en vormt een barrière tegen virussen en 
 bacteriën.
Eucalyplus® FORTE vermindert neusoedeem, verzacht 
en hydrateert het neusslijmvlies bij irritatie. Het 
ontzwelt, vergemakkelijkt de ademhaling en verhoogt 
het comfort. Bovendien behandelt en vermindert het de 
totale duur van de verkoudheid.

WERKING
Het werkingsmechanisme van Eucalyplus® FORTE is 
gebaseerd op het vloeibaar maken van nasale 
afscheidingen en mucociliaire zuivering. 
Eucalyplus® FORTE vormt ook een beschermende laag 
op het neusslijmvlies die fungeert als een barrière tegen 
virussen en bacteriën.

ONTZWELLENDE
NEUSSPRAY

Eucalyptus • Munt

Bijwerkingen : 
◗ Tot op heden zijn er geen bijwerkingen gemeld bij het gebruik 
 van Eucalyplus® FORTE.

Zonder gewenning 
De Eucalyplus® FORTE verstuiver maakt het gebruik 
ervan bij kinderen mogelijk.

Bewaarmethode : 
Bewaar Eucalyplus® FORTE in de originele 
verpakking, bij kamertemperatuur (5 - 25 °) op een 
droge en donkere plaats.
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5°C

Medisch hulpmiddel : Eucalyplus® FORTE is een medisch hulpmiddel van Klasse I volgens de Richtlijn Medische 
Hulpmiddelen 93/42/EEC.

Distributeur : 

VERSTOPFTE NASE

Waarschuwingen : 
◗ Over het gebruik van Eucalyplus® FORTE gedurende zwangerschap of 
 de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, zijn geen gegevens 
 bekend. Raadpleeg eerst uw arts of apotheker wanneer u 
 zwanger bent of borstvoeding geeft ;
◗ Buiten bereik van jonge kinderen bewaren ;
◗ Gebruik Eucalyplus® FORTE niet in geval van allergie, intolerantie 
 of overgevoeligheid voor een van de componenten. Stop het 
 gebruik van  Eucalyplus® FORTE in geval van een allergische reactie.

zie verpakking
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