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Voor meer informatie: 
www.altheafleur.nl

AltheaFleur® Keelspray
AltheaFleur Keelspray is een klasse I medisch hulpmiddel.

Nr. 434 - Spray

Inhoud 50 ml

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.

AltheaFleur Keelspray is een klasse I medisch hulp- 
middel te gebruiken bij irritaties in de keel ten gevolge 
van een droge hoest en een droge keel. De poly-
sachariden, die afkomstig zijn van de Heemstwortel, 
Carrageen en de Arabische gom, leggen een 
afdekkend laagje op het geïrriteerde keelslijmvlies en 
ze verminderen daardoor de irritatie van de keel.  
De keelspray versterkt en ondersteunt het zelf 
herstellend vermogen van het lichaam, waardoor dit 
medische hulpmiddel een sterke invloed heeft op het 
herstel van een geïrriteerde keel.

Ingrediënten
Heemst wortel (Althea officinalis radix), Carrageen 
(Chondrus crispus), Arabische gom (Acacia senegal), 
verdikkingsmiddel (xantaangom), Aloë (Aloe vera), 
Vlierbesconcentraat (Sambucus nigra), Appelconcen-
traat (Malus domestica), Perenconcentraat (Pyrus 
communis), Bijenhoning (Apis mellifera), conserveer-
middelen (natriumbenzoaat, kaliumbenzoaat).

Wijze van gebruik
Hoofd achterover leunen en 3 maal daags, indien 
noodzakelijk mag dit vaker, goed achterin de mond 
en keelholte sprayen (2 tot 4 sprays) en vervolgens de 
vloeistof goed gelijkmatig in de mond en keel 
verdelen en daarna doorslikken.

AltheaFleur Keelspray is ook geschikt voor kinderen 
vanaf 1 jaar.

Waarschuwing
Niet gebruiken tijdens de periode van zwangerschap 
en het geven van borstvoeding.
Niet in de ogen sprayen.

Allergie informatie
AltheaFleur Keelspray niet gebruiken wanneer men 
 overgevoelig is voor een van de bestanddelen.  
Bij irritatie van dit product de behandeling staken.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product droog, koel en 
donker en altijd buiten het bereik van kinderen! 
Vermijd bij het bewaren de invloed van direct zonlicht. 
De minimale houdbaarheidsdatum van dit preparaat 
staat vermeld op het doosje en etiket.  

Fabrikant:
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit medische hulpmiddel 
uw apotheker of drogist, of stuur een mail naar: 
info@bloeminfo.nl
Voor meer informatie: www.altheafleur.nl

De tekst van deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.
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