
Extra sterke hypertone zoutoplossing
Een hypertone zoutoplossing verschilt van een gewone 
isotone zoutoplossing door een hoger zoutgehalte. 
Gewone zoutoplossingen bevatten een zoutgehalte 
van 0,9%. Deze neusspray is een sterke hypertone 
zout oplossing met een extra hoog zoutgehalte van 
2,7%. Dit zorgt voor de extra krachtige werking bij 
een verstopte neus. Daarnaast bevat deze neusspray 
menthol én extracten van eucalyptus en kamille.

Dubbele werking
Een verkoudheid kan leiden tot meer slijmproductie en 
zwelling van het neusslijmvlies. Een hypertone zout
oplossing verdunt het slijm én vermindert de zwelling. 
Doordat het zoutgehalte in de zoutoplossing hoger is 
dan het zoutgehalte in het slijmvlies ontstaat er een 
drukverschil (osmotisch effect), waardoor de zwel
ling van slijmvliescellen vermindert. Hierdoor komt de 
neusdoorgang weer vrij.

Belang gezond neusslijmvlies
Een belangrijke functie van de neus, is het zuiveren van 
ingeademde lucht. Dit gebeurt via vochtig neusslijm
vlies en fijne trilhaartjes in de neus. Deze trilhaartjes 
reinigen 10.000 liter ingeademde lucht per dag en zor
gen ervoor dat zo min mogelijk stofdeeltjes, bacteriën 
en virussen binnendringen. Gezond neusslijmvlies met 
goed werkende trilhaartjes is daarom van groot belang.  

Langere tijd 
Het werkingsmechanisme van deze neusspray is vol
ledig natuurlijk en laat de beschermende functie van 
het neusslijmvlies intact. De neusspray mag daarom, 
indien nodig, gerust langere tijd worden gebruikt.*  
Er treedt geen gewenning op.

Geen conservering, zonder drijfgas
Deze neusspray is 100% natuurlijk en bevat geen 
conserveringsmiddelen of drijfgas. Door de unieke 
flacon is de inhoud van deze neusspray microbiologisch 
beschermd, waardoor de neusspray na gebruik maar 
liefst 12 weken houdbaar is. 

Dosering en gebruik
Naar behoefte meerdere keren per dag 1x sprayen
per neusgat. Volwassenen: tot maximaal 6x per dag.
Kinderen vanaf 6 jaar: tot maximaal 2 à 3x per dag.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

1. Snuit de neus eerst goed
2. Verwijder het beschermdopje van het flesje
3. Schudden

4.  Bij het eerste gebruik: houd het flesje 
rechtop en druk meerdere malen op  
de spraykop totdat er nevel ontstaat.

5.  Breng de spraykop in het neusgat en 
druk het andere neusgat dicht. Houd 
de fles rechtop en spuit in het neus gat 
door de spraykop eenmaal naar bene
den te drukken en tegelijkertijd rustig 
door de neus te ademen.

6. Herhaal dit bij het andere neusgat.
7. Veeg de spraykop na ieder gebruik af en plaats het
dopje er direct weer op.
Indien nodig kan deze neusspray op regelmatige 
basis worden gebruikt.* Uit hygiënisch oogpunt is het 
raadzaam elke verstuiver slechts door een en dezelfde 
persoon te laten gebruiken.

Neusspray

Gebruiken bij
Neusverkoudheid en een verstopte neus.

Extra sterke zoutoplossing, krachtig en natuurlijk
Cinuforce neusspray extra forte + menthol + euca
lyptus werkt extra krachtig en snel bij een verstopte 
neus. Het hoge zeezoutgehalte van 2,7% verdunt het 
neusslijm en laat gezwollen neusslijmvlies slinken. 
Hierdoor gaat de neus snel weer open en kunt u vrij 
ademen. 

 Cinuforce® neusspray

Neusverkoudheid 
Verstopte neus

Extra sterke 
zeezoutoplossing

extra forte
+ menthol

+ eucalyptus

* zonder onderbreking tot maximaal 30 dagen.



Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding
Deze neusspray kan, voor zover bekend, overeen
komstig de aange geven dosering worden gebruikt.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de componenten.

Combinatie met andere producten
U kunt deze neusspray in het algemeen gelijktijdig met
andere producten gebruiken. Het is raadzaam om bij
twijfel overleg te plegen met uw arts of apotheker.

Verdraagbaarheid
In de aanbevolen hoeveelheden wordt het product in
het algemeen prima verdragen.

Ingrediënten
Hypertone 2,7% zeezoutoplossing, sorbitol, menthol, 
eucalyptus extract en echte kamille extract

Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Na opening is het product nog 12 weken houdbaar.

Verpakking
Cinuforce neusspray extra forte + menthol + eucalyptus 
is verkrijgbaar in een verpakking van 20 ml.

Persoonlijk advies
A.Vogel ondersteunt het zelfherstellende vermogen
van het lichaam met natuurlijke producten. Deze
producten zijn ontwikkeld volgens de nieuwste weten
schappelijke inzichten, maar zijn geen vervanging van
een gezonde levensstijl. Wilt u meer informatie of een 

persoonlijk advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel 
met de A.Vogel gezondheidslijn 0900  2464646 of 
stuur een email naar info@avogel.nl

Tips bij neusverkoudheid en een verstopte neus
•  Kies voor voeding die rijk is aan vitaminen  

en mineralen.
•  Vooral vitamine C is belangrijk voor de weerstand, 

net als voldoende rust, slaap en ontspanning.
•  Gebruik A.Vogel Echinaforce tabletten1 of druppels1  

bij onvoldoende weerstand, bij griep en verkoudheid.
•  Maak het slijm goed los door een stoombad te 

nemen.
•  Gebruik niet te veel melkproducten, omdat deze  

de slijmproductie bevorderen. Zure zuivelproducten 
zoals karnemelk, kwark en yoghurt kunnen wel.

•  Drink niet te koude dranken en eet niet laat op  
de avond nog een zware maaltijd.

1 Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Echinacea. De toepassing  
is uitsluitend gebaseerd op reeds lang bestaand gebruik. Lees voor gebruik  
de bijsluiter.

Alfred Vogel, een wereldreiziger gefascineerd
door de natuur
Alfred Vogel reisde naar Afrika, Azië en Amerika,  
waarde inheemse bevolking hem het verband  
toonde tussen voeding, leefwijze en gezondheid. 
Na elke reis bracht hij een schat aan planten mee  
die hij verwerkte tot natuurlijke gezondheids
producten, kruidengeneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen. Producten die vandaag de dag  
miljoenen tevreden gebruikers over de gehele  
wereld helpen gezond te blijven of te worden.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk
De planten voor de A.Vogel producten kweken we
grotendeels in eigen tuinen. Vanzelfsprekend op
ecologische wijze (EKOkeur). Er komen dus geen
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen aan
te pas. We oogsten op het moment dat de plant de
hoogste concentratie aan werkstoffen bevat.  
Om de plant vervolgens direct vers te verwerken  
tot natuurlijk A.Vogel product.

Zorg voor het milieu
A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te
belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik
van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkings
materialen. Deze materialen hebben bij verbranding 
geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt 
voor recycling. 

Cinuforce neusspray extra forte + menthol + eucalyptus 
is een medisch hulpmiddel.

25˚C

  / Distributeur:
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd  
op 25 januari 2016.
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