verlicht pijn bij aften

Wat is Evisense Pro?
Evisense Pro Aften Gel is een makkelijk aanbrengbare gel
die een dun ﬁlm laag je over de aft legt. Dit laag je verlicht
de pijn die de aft veroorzaakt en heeft tegelijkertijd een
beschermende en genezende functie.

• Bewaar dit product buiten bereik van kinderen op
een koele, droge donkere plaats zonder direct
zonlicht. Niet in de koelkast bewaren.

Toepassing

• Vermijd contact met de ogen. Bij contact met
de ogen, overmatig spoelen met water.

Evisense Pro Aften Gel kan gebruikt worden ter behandeling van aften en/of kleine wondjes aan het mondslijmvlies.

• Wij adviseren elke 6 maanden een bezoek aan de
tandarts voor een gezonde mondhygiëne.

Gebruiksaanwijzing

Ingredienten:

• Was voor gebruik uw handen met zeep en spoel deze goed af.
• Pomp in één of tweemaal de gewenste hoeveelheid gel op
uw vinger of eventueel een spatel en breng de gel voorzichtig aan op de aft.
• Na het aanbrengen wordt de pijnstillende en genezende
ﬁlm gevormd.
• De behandeling kan eventueel verschillende keren per dag
herhaald worden tot een volledige genezing optreedt.
• Vermijd met de tong contact te maken met de gel.

Wat moet u nog meer weten voordat u Evisense
Pro Aften Gel gaat gebruiken?
• Evisense Pro Aften Gel is alleen geschikt voor oraal
gebruik.
• Het ontstaan van aften kan het gevolg zijn van
onderliggende medische problemen die mogelijk
verdere behandeling nodig hebben.
• Raadpleeg uw huisarts als er na de behandeling
geen verbetering optreedt.
• Raadpleeg uw huisarts wanneer u 5 aften
of meer op hetzelfde moment heeft.

Aqua, Glycerine, Calcium/sodium PVM/MA Copolymer,
Xanthan gum, Calcium Carboxymethyl Cellulose,
Aroma, Methylparaben

Producent:
SYLPHAR NV
Xavier De Cocklaan 42 - 9831 Deurle – Belgie

Distributeur:
BV
Postbus 171 – 1110 BC – Diemen
Vemedia informatielijn : 0900 2333666 (€0.15/min)
of www.evisensepro.nl

SYMBOLEN:
= Lot nummer
= Eénmalig gebruik
= Vervaldatum
= Bewaar uit direct zonlicht
= Lees de gebruiksaanwijzing

• Indien u allergisch bent voor één van de
ingrediënten wordt gebruik afgeraden.

• Voor gebruik tijdens de zwangerschap of periode
van borstvoeding wordt aangeraden eerst uw
huisarts te raadplegen.
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• Bij kinderen onder de 12 jaar, Evisense Pro
Aften Gel alleen gebruiken onder supervisie van een
volwassene. Voor kinderen jonger dan 4 jaar
dient men voor gebruik eerst de huisarts te
raadplegen.
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