
Inhoud van deze gebruiksaanwijzing
1. Samenstelling van Oor spray
2. Wat is Oor spray en waarvoor wordt het gebruikt
3. Wat moet je weten voordat je Oor spray gebruikt
3. Hoe wordt Oor spray gebruikt
4. Hoe bewaar je Oor spray

1. Samenstelling van Oor spray
Inhoud 15ml

Samenstelling per 15ml    
Weegbree (Plantago major) extract  1,5 ml
  
Ingrediënten
Hydroglycerine extract Plantago major*, conserveermiddel: 
kaliumsorbaat, water.

*  zie samenstelling

2. Wat is Oor spray en waarvoor wordt het gebruikt
New Care Oor spray is een formule van natuurlijke oorsprong op basis van 
plantago. Plantago heeft een verzachtende invloed, verzorgt de oren en 
houdt de oren schoon. New Care Oor spray is geschikt voor gebruik door 
volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.

3. Wat moet je weten voordat je Oor spray gebruikt
Gebruik Oor spray niet
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Voor kinderen tot 3 jaar.
Bij buisjes.

4. Hoe wordt Oor spray gebruikt
Gebruiksadvies
3 tot 6 x per dag 1 verstuiving in ieder oor.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Het spraystuk schoonhouden.
Voor het sprayen luchtvrij maken door het pompje enkele 
malen in te drukken.
Uitsluitend voor gebruik in de oren.

5. Hoe bewaar je Oor spray  
Het product in de originele verpakking, droog en niet boven de 25° C 
bewaren. Bewaar Oor spray buiten bereik van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum
Gebruik Oor spray niet meer na de datum zoals die op de onderzijde van 
de verpakking is ingedrukt. Deze datum duidt het tijdstip aan waarna de 
kwaliteit van het product niet meer kan worden gewaarborgd. De eerste 
groep karakters duidt de maand aan, de volgende groep het jaartal.

Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie 
en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts.  

Als je een medisch probleem hebt of denkt te hebben, neem dan altijd 
contact op met een arts. Noch de samenstellers, noch de producenten, 
noch de leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade.

Oor spray
verzacht en verzorgt
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Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je vragen hebt over het behoud van je gezondheid en het gebruik van onze producten. Neem voor een 
persoonlijk antwoord op al je vragen gerust contact op met onze advieslijn. De New Care Advieslijn is bereikbaar per telefoon (085 222 0018)  
en per email (advieslijn@new-care.nl). Onze orthomoleculair therapeut adviseert je graag.

De New Care Advieslijn, een persoonlijk advies


