
20 ml oorspray

Persoonlijk advies? 
T: 0900 - 246 46 46 
W: www.avogel.nl 
E: info@avogel.nl

 Fabrikant/Distributeur: 
A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16,
NL-8081 HC Elburg20 ml oorspray op oliebasis

Ingrediënten
Middellange triglycerides 
afkomstig van kokosnoot, 
Helianthus annuus (zonne-
bloemolie), Calendula of-
ficinalis (goudsbloem) extract. 
A.Vogel Oorspray bevat geen 
conserveringsmiddelen.

Bewaren
Buiten bereik en zicht van 
kinderen houden. Na opening 
is het product 6 maanden 
houdbaar.

Niet gebruiken na de 
vervaldatum: zie bovenzijde 
verpakking.

Medisch hulpmiddel. Lees voor 
gebruik de gebruiksaanwijzing.

7272750
20B4

Medisch hulpmiddel

Inhoud 20 ml

Natuurlijke oliën
A.Vogel Oorspray bevat een 
combinatie van natuurlijke 
kokosolie en zonnebloemolie 
met goudsbloemextract. 

Handige spray
A.Vogel Oorspray is eenvoudig 
in het gebruik: door de makke-
lijke doseerspray komt de olie 
direct op de juiste plaats.

Dosering en gebruik
Volwassenen: 1-2x per  
dag, één spray per oor.
Kinderen vanaf 12 jaar:
1x per dag, één spray per oor.
Raadpleeg bij kinderen eerst 
een arts.

Indien nodig kan de oorspray 
gerust langer worden gebruikt. 
Zonder onderbreking tot maxi-
maal 30 dagen te gebruiken.

Gebruik bij gehoorapparaten
’s Avonds voor het slapengaan, 
na het uitdoen van het ge-
hoorapparaat, één keer in het 
oor sprayen. Gebruik van de 
oorspray heeft geen nadelige 
invloed op het gehoorapparaat.

Gebruiken bij
Jeuk in de gehoorgang,  
helpt ter voorkoming van 
zwemmersoor en overmatig 
oorsmeer.

Jeukende oorhuid
De spray verzacht de droge huid 
in het oor en verlicht daardoor 
de jeuk.

Overmatig oorsmeer
De spray bevat een natuur-
lijke olie die helpt ingedroogd 
oorsmeer zacht te maken, 
waardoor het makkelijker te 
verwijderen is.

Zwemmersoor
De spray bevat een natuurlijke 
olie die een laagje vormt op de 
oorhuid. Hierdoor heeft water 
minder invloed, wat de kans op 
het krijgen van een zwemmers-
oor verkleint.

Oorspray 
Jeuk

Verhouding:

75% (15,75pt)
100% (21pt)

55% (11,55 pt)

Oorspray
Jeuk

Bij jeuk  
in de gehoorgang

Niet tevreden geld terug
Kijk voor voorwaarden  
op www.avogel.nl
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CORRECTIERONDE
1e proef: 12-03-’20 
2e proef: 
3e proef: 
4e proef: 
5e proef: 
6e proef: 
7e proef: 
Anders:

KLEURGEBRUIK
 Cyaan
 Magenta
 Geel
 Zwart

STEUNKLEUREN
 PMS 286 C
 PMS 347 C
 Stans

GOEDKEURING 
ARTWORK
Datum: 
Door: 

ARTWORK NAAR 
DRUKKER
Datum: 
Door: 

TEKSTGROOTTE 
Platte tekst: 6,8 pt
Regelafstand: 8,5 pt
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Branderweg 5a,
8042 PD  Zwolle
Tel. 0 (031) 38 303 10 50


