Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruik de spray met tussenpozen van 4 uur en niet meer dan 4 maal per
24 uur.
Gebruik alleen volgens gebruiksaanwijzing.
Pakt verkoudheidsvirussen aan vanaf
Gebruik deze verpakking om hygiënische redenen niet voor meerdere
het begin.
personen.
Alleen geschikt voor nasaal gebruik.
Gebruiksaanwijzing:
Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Als u niet Bij gebruik van First Defense :
zeker bent of als u vragen heeft raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker. Terwijl u First Defense gebruikt is het normaal dat een tijdelijk prikkelend
gevoel, niesbuien en/of een loopneus kunnen optreden.
Wanneer moet ik First Defense gebruiken?
Start het gebruik bij risico om een verkoudheid te krijgen of bij de eerste Raadpleeg uw apotheker of huisarts indien:
• Uw verkoudheid na 7 dagen niet is verdwenen
tekenen van verkoudheid voordat deze zich volledig heeft ontwikkeld.
• De symptomen erger zijn geworden of gepaard gaan met koorts.
Voor optimaal resultaat kunt u de spray het beste nog 2 dagen na het
verdwijnen van de symptomen gebruiken.
Indien First Defense per ongeluk in contact met de ogen komt, spoel dan
met water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Hoe werkt First Defense?
Bewaren van First Defense
First Defense neusspray bereikt het diepe deel van de neusholte waar
verkoudheidsvirussen zich nestelen en vermenigvuldigen.
Rechtop bewaren. Niet bewaren bij temperaturen boven 25˚ C.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.
First Defense is een Micro-Gel op basis
van plantenextracten. Het kapselt de
Gebruik dit product niet na de vervaldatum zoals vermeld op de flacon en
verkoudheidsvirussen in, inactiveert
omdoos.
ze en helpt uw lichaam deze op een
Buiten bereik van kinderen houden.
natuurlijke wijze te verwijderen.
Bewaar de bijsluiter tot u bent gestopt met het gebruik van dit product,
zodat u deze bijsluiter nogmaals kunt lezen.
Controleer voor gebruik.
Gebruik dit product niet indien u overgevoelig bent voor één of meerdere Ingrediënten:
van de ingrediënten in dit product.
Water, Hydroxypropyl Methylcellulose (gebaseerd op plantaardige
ingrediënten), barnsteenzuur, Dinatriumsuccinaat, PCA, Fenylethyl Alcohol,
Raadpleeg in de volgende gevallen uw huisarts voordat u dit product
Zink
EDTA, Zinkacetaat, Polysorbaat 80, Aroma (Menthol, kamfer,
gebruikt:
Eucalyptus), Natriumsaccharine.
• U bent zwanger of u geeft borstvoeding
• U bent gevoelig voor neus-, oor- of keelklachten
Contact:
• U bent gevoelig voor neusbloedingen.
NL :
Procter & Gamble Nederland B.V. Consumenten Service Postbus 1345
Gebruiksaanwijzing
Verwijder voor eerste gebruik het beschermkapje van de neusspray, houdt 3000 BH Rotterdam
het flesje rechtop. Vul het pompje door het bovenstuk een aantal keer Tel 0800-8425722 (ma-vr: 9-17u)
B:
krachtig in te drukken (in een zakdoek).
Procter & Gamble DCE BVBA
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Temselaan 100,
Plaats het bovenstuk, met het hoofd rechtop, in uw neusgat en richt daarbij 1853 Strombeek-Bever
naar buiten richting uw oor. Druk het pompje 2 of 3 keer krachtig in en Tel 0800-15174 (9-17h)
vermijd diep opsnuiven van het product. Herhaal dit in het andere neusgat.
Maak na gebruik het bovenstuk schoon en plaats het beschermkapje er
15 ml
Neusspray voor
weer op.
neusspoeling
Na een bewaarperiode langer dan 1 week dient u het pompje opnieuw te
vullen voor gebruik.

First Defense

