Keelpijn spray
De nieuwe methode om keelpijn snel en effectief te
behandelen
Gebruik DARO Keelpijn spray bij beginnende en
gevorderde keelpijn.
• Effectief en snel
• Direct verlichtend en verzachtend
• Aangename smaak
• Geconcentreerde samenstelling
• Unieke doseerspray
• Hygiënisch in gebruik
• Zuinig in gebruik
De 25 ml flacon is goed voor 100 doseringen.
Wat is keelpijn?
Keelpijn is lichte pijn in de keelholte. De keel voelt van
binnen dik en rauw aan en doet vooral pijn bij het
slikken. Keelpijn gaat vaak samen met verkoudheid of
wordt veroorzaakt door een bacterie of virus. Maar ook
tabaksrook of verontreinigde, stoffige lucht kan een
branderig gevoel en pijn bij het slikken veroorzaken.
Hoe werkt de Keelpijn spray?
De hoogwaardige formule van de Keelpijn spray
zorgt voor directe pijnstilling. De spray creëert
een beschermend filmlaagje in de keel. De actieve
ingrediënten nemen de keelpijn weg en werkstoffen
reduceren de zwelling en ondersteunen het natuurlijk
genezingsproces.
Hoe gebruikt u de Keelpijn spray?
Haal het kapje van het flesje en draai de doseerspray
omhoog tot deze horizontaal staat. Spray 1 à 2 keer in
de keelholte. Houd het flesje hierbij rechtop. Drink niet
gedurende 1 tot 2 minuten na gebruik om een goede
hechting van het filmlaagje tot stand te brengen. Na
gebruik de plastic doseerspray naar beneden draaien.
De Keelpijn spray naar behoefte enkele malen per dag
gebruiken, met tussenpozen van 2 à 3 uur. Spoel de
spraymond af met lauw warm water, maak droog met
een schone tissue na iedere behandelperiode en sluit het
flesje af met het afdekkapje.

Kunt u de Keelpijn spray gebruiken tijdens zwangerschap
of borstvoeding?
U kunt de Keelpijn spray alleen gebruiken tijdens
zwangerschap of borstvoeding na het raadplegen
van uw (huis)arts.
Hoe gebruikt u de Keelpijn spray in combinatie met
geneesmiddelen?
Voor zover bekend kan de Keelpijn spray in combinatie
met geneesmiddelen worden gebruikt.
Hoe bewaart u de Keelpijn spray?
Bewaar de Keelpijn spray in de originele verpakking,
op kamertempratuur. Na opening is het product
nog 4 maanden houdbaar.
Met welke waarschuwingen dient u rekening te houden?
Gebruik deze applicator om hygiënische redenen
niet voor meerdere personen. Alleen geschikt voor
oraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Wij
adviseren u de Keelpijn spray niet langer dan 30 dagen
onafgebroken te gebruiken. Bij de volgende klachten
moet u uw (huis)arts raadplegen:
• Wanneer u enig onaangenaam effect opmerkt na het
gebruik van de Keelpijn spray.
• Wanneer u na 8 dagen geen verbetering merkt, dient u
contact op te nemen met uw (huis)arts.
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Zowel voor volwassenen als voor kinderen vanaf 3 jaar.
Gebruik door kinderen onder toezicht van volwassenen.
Welke bijwerkingen heeft de Keelpijn spray?
Er zijn geen bijwerkingen bekend van dit middel.
Wanneer gebruikt u de Keelpijn spray niet?
Gebruik de Keelpijn spray niet bij overgevoeligheid voor
een van de onderstaande ingrediënten.
Wat zijn de ingrediënten in de Keelpijn spray?
Honey-Active™, Aqua, Chondrus Crispus, Potassium
Sorbate, Sodium Chloride, Salvia Officinalis (Sage) Oil,
Mentha Piperita Oil, Ethoxylated Glycerol, Sorbitan
Saturated Fatty Acid Ester, Citric Acid.
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