
Lees deze gebruiksaanwijzing aandach-
tig voordat u Gencydo® Neusspray ge-
bruikt. Indien u algemene vragen heeft, 
stelt u deze dan aan uw apotheker of 
winkelier. 

Wat is Gencydo® Neusspray en waarvoor 
wordt het gebruikt?
Gencydo® Neusspray is een neusspray met 
citroensap en extract van kweepeer in een 
fysiologische zoutoplossing. De spray helpt 
het neusslijmvlies te slinken als pollen in 
de lucht zijn en ondersteunt een goede 
vochthuishouding in de neus. Wanneer u 
buiten van de voorjaarszon wilt genieten, 
helpt Gencydo Neusspray u vrijer door de 
neus te ademen. Hierdoor voelt u zich fris 
en helder. De meest pollenrijke tijd is tussen 
februari en oktober.  

Gebruiksaanwijzing Fysiologische zoutoplossing betekent dat 
het zoutgehalte is aangepast aan de samen-
stelling van de lichaamseigen vloeistoffen 
in het menselijk lichaam. Hierdoor wordt 
de oplossing door het slijmvlies zeer goed 
verdragen en daarnaast beïnvloedt het de 
functie van de neustrilhaartjes niet. De spray 
kan langdurig worden gebruikt.  

Ingredients (INCI): Citrus limon, Cydonia 
oblonga, Natrii chloridum, Aqua ad iniec-
tabilia.

Ingrediënten: 10 ml oplossing bevat 80-120 
mg vers citroensap (hetgeen overeenkomt 
met 6,5 mg vruchtzuren berekend als citroen-
zuur), 300 mg waterig extract van 97 mg verse 
kweepeervruchten. Andere bestanddelen 
(hulpstoffen) zijn natriumchloride en water 
voor injectiedoeleinden. 

Zonder conserveringsmiddelen en zon-
der drijfgas

Gencydo® neusspray is steriel verpakt in een 
flacon van 20 ml voorzien van een spray-
kop. 

Wanneer mag u Gencydo® Neusspray 
niet gebruiken?
Bij bekende overgevoeligheid voor citrus-
vruchten. 

Gebruik van Gencydo® Neusspray in-
dien u zwanger bent of borstvoeding 
geeft?
U kunt Gencydo® Neusspray gewoon gebrui-
ken tijdens de zwangerschap en borstvoe-
dingsperiode.
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Hoe gebruikt u Gencydo® Neusspray?
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: 
3 - 5 maal daags 1 - 2 maal sprayen in elk 
neusgat.
Kinderen van 4 tot 12 jaar: 3 - 4 maal daags 1 
maal sprayen in elk neusgat.
Kinderen jonger dan 4 jaar in overleg met 
behandelend arts. 

Ga als volgt te werk:
1. snuit de neus eerst goed of maak hem 
goed schoon;
2. verwijder het beschermdopje van het 
flesje;
3. bij het eerste gebruik: houd het flesje verti-
caal en druk meerdere malen op de spraykop 
tot een nevel ontstaat 

4. het gebruik:
Breng de spraykop in een neusgat en druk 
het andere neusgat dicht. Houd het flesje 
daarbij verticaal en spuit diep in het neusgat 
door de spraykop eenmaal naar beneden 
te drukken en tegelijkertijd door de neus in 
te ademen.

5. herhaal dit bij het andere neusgat;
6. veeg de spraykop na ieder gebruik af en 
plaats het dopje er direct weer op.

Trek de verstuiver niet van het flesje af. Wacht 
1 of 2 minuten indien de spraykop tijdelijk niet 
goed werkt (bijvoorbeeld doordat het flesje 
niet verticaal werd gehouden), totdat het 
drukverschil is verdwenen. Druk nu meerdere 
malen op de verticaal gehouden verstuiver 
tot de sproeinevel weer ontstaat. 

Het spraysysteem garandeert een lange 
hygiëne. Uit hygiënisch oogpunt is het wel 
raadzaam elke verstuiver door één persoon te 
laten gebruiken. Door de toegepaste techniek 
is het niet mogelijk het flesje volledig leeg te 
maken. Met deze resterende hoeveelheid is 
rekening gehouden bij het afvullen.

Waar moet u verder op letten?
Gencydo® Neusspray moet buiten bereik 
van kinderen worden gehouden. Bij klach-
ten is het verstandig een arts te raadplegen.  
Gencydo® Neusspray is houdbaar tot de  
uiterste gebruiksdatum die op de verpakking 
aangegeven is. Na opening is de sprayvloei-
stof 12 maanden houdbaar. Niet bewaren 
boven 30 °C.
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Deze gebruiksaanwijzing is voor het 
laatst herzien in juni 2007. 

In harmonie met mens en natuur: 
dat is de door de antroposofie geïnspireer-
de achtergrond van alle Weleda-producten. 
Want alles wat wij doen, van de keuze van de 
grondstoffen tot en met de manier waarop we 
die verwerken, is zoveel mogelijk afgestemd 
op deze harmonie en levert er een bijdrage 
aan. Daarom verwerken wij geen syntheti-
sche kleur- en geurstoffen, noch synthetische 
conserverings-, fixeer- en emulgeermiddelen. 
De grondstoffen die we gebruiken moeten 
aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoen. Om 
een voorbeeld te noemen: de plantaardige 
ingrediënten zijn bij voorkeur biologisch-dy-
namisch geteeld. Er worden geen dierproeven 
gedaan of in opdracht gegeven.

Weleda gebruikt uitsluitend natuurlijke in-
grediënten in haar producten. Deze bevatten 
onder andere natuurlijke kleurstoffen die in 
sommige gevallen vlekken kunnen veroor-
zaken die moeilijk te verwijderen zijn. Ga 
daarom voorzichtig met de producten om 
in het gebruik.

Voor meer informatie en verkoopadressen:  
tel. 079 3631335 (9.00 – 12.00 uur) of 
info@weleda.nl

 Gencydo®
Neusspray

Bij pollen in de lucht


