Használati utasítás

spray
Az Anaftin® spray segít a szájban megjelenő
apró sérülések, például az aftás szájgyulla
dás és az aftás fekélyek, valamint a fog
szabályzók és a rosszul illeszkedő fogpótlá
sok miatt kialakuló apró sérülések okozta
fájdalom kezelésében. Diffúz aftás fekélyek
esetében is javallott.

Hatásmechanizmus:
Az Anaftin® spray polivinil-pirrolidont (PVP)
és hialuronsavat tartalmaz, melyek védőfil
met képezve hozzátapadnak a szájüreghez,
hatékony védelmet nyújtanak az érintett
területeket érő behatásokkal szemben,
és enyhítik a szabad idegvégződésekben
jelentkező fájdalmat. A készítmény hialu
ronsav és aloe vera tartalma segíti a sérült
szövetek természetes gyógyulását.

Használati utasítás:
A termék első használatakor vegye le a ku
pakot, és helyezze fel a szórófejet. Irányítsa
a szórófejet a szájban lévő sérülés felé, és
nyomja le 3-szor vagy ahányszor szükséges
az érintett felület lefedéséhez. Az optimális
eredmény érdekében az alkalmazás után
legalább 1 óráig kerülje az evést és ivást.
A szórófejet használva a készítmény maxi
mális hatékonysággal fedi le a szájban lévő
sérüléseket.
Használja napi 3-4 alkalommal, illetve ha
szükséges, ennél többször.

Összetevők:
Víz, propilén-glikol, polivinil-pirrolidon
(PVP), maltodextrin, Aloe barbadensis,
kálium-szorbát, nátrium-benzoát, PEG-40
hidrogénezett ricinusolaj, dinátrium-EDTA,

benzalkónium-klorid, nátrium-hialuronát,
aroma, nátrium-szacharinát, dikálium-gli
cirrizát

Figyelmeztetések:
Az Anaftin® spray használata ellenjavallt az
összetevők bármelyikével szembeni ismert
túlérzékenység esetén. Amennyiben Ön
terhes, kérdezze meg orvosát a készítmény
alkalmazása előtt. Ha gyakran előfordul
Önnél szájüregi fekély, javasoljuk, hogy for
duljon orvoshoz.

Óvintézkedések és figyelmeztetések:
Ne használja a lejárati időn túl, illetve ha
a flakon sérültnek tűnik vagy szivárog.
A készítmény gyermekektől elzárva tar
tandó! Szobahőmérsékleten, közvetlen
hőhatástól védve tárolandó. Nem fagyaszt
ható. Kerülni kell a szembe jutást.

Tartalom:
15 ml
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