
Указания за употреба

 спрей

Анафтин® спрей помага за облекчение 
на болка, причинена от ранички в уста-
та, напр. такива, дължащи се на афтозен 
стоматит, афтозни язви, както и ранички 
от брекети и неудобни протези. Използва 
се също и за дифузни афтозни язви.

Начин на действие:
Анафтин® спрей съдържа поливинилпи-
ролидон (PVP) и хиалуронова киселина, 
които образуват защитен филм, който 
прилепва към устната кухина, осигуря-
вайки ефективна бариера на засегнати-
те зони, като по този начин облекчава 
болката, причинена от оголените нерв-
ни окончания. Хиалуроновата киселина 
и Aloe vera в състава помагат за естест-
веното заздравяване на увредените тъ-
кани.

Указания за употреба:
Когато използвате продукта за първи 
път, свалете капачката и поставете на-
крайника на спрея. Насочете накрайни-
ка към раничката в устата и пръснете 
3 пъти или колкото е необходимо, за да 
покриете засегнатата зона. За най-добри 
резултати избягвайте хранене или прием 
на течности поне 1 час след приложение-
то. Накрайникът позволява на продукта 
да покрие раничката в устата максимал-
но ефективно.
Употребявайте 3-4 пъти дневно или 
по-често, ако е необходимо.

Съставки:
Вода, пропиленгликол, поливинилпи-
ролидон (PVP), малтодекстрин, Aloe 
barbadensis, калиев сорбат, натриев бен-
зоат, PEG-40 хидрогенирано рициново 

масло, динатриев ЕДТА, бензалкониев 
хлорид, натриев хиалуронат, аромат, за-
харин натрий, дикалиев глициризат

Внимание:
Употребата на Анафтин® спрей е проти-
вопоказана при данни за свръхчувстви-
телност към някоя от съставките. Ако сте 
бременна, попитайте Вашия лекар преди 
употребата на продукта. Ако страдате 
често от язви в устата, препоръчително 
е да потърсите медицинска консултация.

Предпазни мерки и предупрежде-
ния:
Да не се използва след срока на годност 
или ако бутилката изглежда увредена 
или течаща. Да се съхранява на място, 
недостъпно за деца. Да се съхранява на 
стайна температура, далеч от директна 
топлина. Да не се замразява. Да се из-
бягва контакт с очите.

Съдържание:
15 ml
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