
•  Neusverkoudheid 
• Allergie (bv hooikoorts)
• Hormonale veranderingen
• Medicijngebruik 

A.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en 
korstjes bevat bevochtigende en verzachtende ingrediën-
ten, die het neusslijmvlies verzorgen en de genezing van 
het neusslijmvlies ondersteunen. Het legt een bescher-
mend laagje over het neusslijmvlies dat langdurig vocht 
aan zich bindt en hierdoor helpt uitdroging te voorkomen. 
De spray heeft bovendien een verzachtende en verzor-
gende invloed op het neusslijmvlies. 

De 100% natuurlijke ingrediënten houden de  
natuurlijke beschermende functie van de neus intact.

Door de unieke flacon zijn conserveringsmiddelen over-
bodig.

Belang van vochtig neusslijmvlies
Een belangrijke functie van de neus is het zuiveren van de 
ingeademde lucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig 
neusslijmvlies en fijne trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 
liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijk 
stofdeeltjes, bacteriën en virussen binnendringen. Daarom 
is het van belang om zo vaak mogelijk door een ‘vochtige‘ 
neus te ademen. 

Dosering en gebruik
Naar behoefte meerdere keren per dag 1 tot 2x sprayen 
per neusgat.

1.  Snuit de neus eerst schoon
2.  Verwijder het beschermdopje van de flacon
3.  Schudden voor gebruik

4.  Bij het eerste gebruik: houd de flacon rechtop en druk  
meerdere malen op de spraykop totdat er nevel ontstaat. 

5.  Breng de spraykop in het neusgat en druk het andere 
neusgat dicht. Houd de flacon rechtop en spuit in het 
neusgat door de spraykop eenmaal naar beneden te 
drukken en tegelijkertijd rustig door de neus te ademen.

6. Herhaal dit bij het andere neusgat.
7.  Veeg de spraykop na ieder gebruik af en plaats het 

dopje er direct weer op.

Uit hygiënisch oogpunt is het raadzaam elke verstuiver 
slechts door één en dezelfde persoon te laten gebruiken.

De neusspray kan, bij gebruik volgens de gebruiks- 
aanwijzing, veilig langere tijd worden gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding
Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies kan, voor 
zover bekend, overeenkomstig de aangegeven dosering 
worden gebruikt. 

Niet gebruiken bij 
Overgevoeligheid voor een van de componenten.

Combinatie met andere producten
U kunt dit product in het algemeen gelijktijdig met andere 
producten gebruiken. Het is raadzaam om bij twijfel over-
leg te plegen met uw arts of apotheker.

Verdraagbaarheid 
In de aanbevolen hoeveelheden wordt het product in het 
algemeen prima verdragen.

Neusspray

Gebruiken bij
•  Bevochtigt de neusholtes langdurig bij droog  

neusslijmvlies. 
•  Ondersteunt gezond neusslijmvlies waardoor het  

bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies 
helpt voorkomen. 

•  Verweekt korstjes en verdunt ingedikt slijm waardoor het 
makkelijker te verwijderen is. Op deze manier onder-
steunt de neusspray de behandeling van neusverkoud-
heid en verstopte neus.

Droog neusslijmvlies
Droog neusslijmvlies kan vervelend en pijnlijk aanvoelen. Er 
zijn verschillende oorzaken waardoor het neusslijmvlies kan 
uitdrogen, irriteren en zelfs beschadigen. 

•  Ruimtes met een lage luchtvochtigheid door airco of cv 
(thuis, kantoor, ziekenhuis, vliegtuig) 

•  Droge buitenlucht (bv tijdens wintersport) 

Cinuforce® neusspray
Droog neusslijmvlies

Korstjes
Hydraterend en verzorgend



Ingrediënten
Sodium Hyaluronate, Sodium Dihydrogen Phosphate 
Dihydrate, Disodium Phosphate Dodecahydrate, Sodium 
Chloride, Chamomilla Recutita (echte kamille), Aqua.

Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren 
beneden 25ºC.
Na opening is het product nog 12 weken houdbaar.

Verpakking
Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies is verkrijgbaar 
in een verpakking van 15 ml. 

Persoonlijk advies
We kennen allemaal de bouwstenen voor een gezond  
leven: gevarieerde en gezonde voeding, verantwoord 
bewegen en voldoende afwisseling in werk en ontspan-
ning. Als het nodig is, helpt A.Vogel het zelfherstellende 
vermogen van het lichaam met natuurlijke gezondheids-
producten die zijn ontwikkeld volgens de nieuwste  
wetenschappelijke inzichten. Wilt u meer informatie of 
een persoonlijk advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel 
met de A.Vogel gezondheidslijn 0900 - 2464646 of stuur 
een e-mail naar info@avogel.nl

Tips bij droog neusslijmvlies
Houd de luchtvochtigheid van de ruimte in de gaten. Dit 
kan middels een hygrometer. Een optimale luchtvochtig-
heid ligt tussen de 50 en 60%. Wanneer de luchtvochtig-
heid te laag is kun je waterdamp aan de lucht toevoegen 
om een hoger vochtigheidspercentage te bereiken. Dit 
kan bijvoorbeeld door:
• Waterbakjes aan de verwarming hangen
• Planten plaatsen die water verdampen
•  De temperatuur niet boven de 20 à 21ºC laten uitkomen
• Een luchtbevochtiger plaatsen

Alfred Vogel, een wereldreiziger gefascineerd  
door de natuur 
Alfred Vogel reisde naar Afrika, Azië en Amerika, waar de 
inheemse bevolking hem het verband toonde tussen voe-
ding, leefwijze en gezondheid. Na elke reis bracht hij een 
schat aan planten mee die hij verwerkte tot homeopathi-
sche geneesmiddelen, natuurlijke gezondheidsproducten 
en medische hulpmiddelen. Producten die vandaag de 
dag miljoenen tevreden gebruikers over de gehele wereld 
helpen gezond te worden of te blijven.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk
De planten voor de A.Vogel producten kweken we groten-
deels in eigen tuinen. Vanzelfsprekend op ecologische 
wijze (EKO-keur). Er komen dus geen kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen aan te pas. We oogsten 
op het moment dat de plant de hoogste concentratie aan 
werkstoffen bevat. Om de plant vervolgens direct vers te 
verwerken tot natuurlijk A.Vogel product.

Zorg voor het milieu
A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te 
belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van 
milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. 
Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke 
effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd  
op juli 2019.

Cinuforce neusspray bij droog neusslijmlies is een medisch 
hulpmiddel klasse I.

25˚C

  Fabrikant/Distributeur:
A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
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