VITAMINE

NEUSSPRAY
Het gezondheidsproduct met gepatenteerde EPITEQ-technologie
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED DOOR VOOR EEN OPTIMAAL EN VEILIG GEBRUIK VAN DIT
GEZONDHEIDSPRODUCT.

Wat is hydroxocobalamine (vitamine B12)?
Net zoals geldt voor alle andere vitamines, is het essentieel om via voeding voldoende vitamine B12 binnen te
krijgen. Vitamine B12 draagt bij aan de hersenfuncties die betrokken zijn bij concentratie en het is goed voor
het geheugen. Daarnaast zorgt vitamine B12 mede voor de normale werking van het immuunsysteem en speelt
vitamine B12 een belangrijke rol in het gezond functioneren van het lichaam. Zo draagt vitamine B12 bij aan de
normale vorming van rode bloedcellen. Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het zuurstoftransport in het
lichaam. Vitamine B12 komt van nature voor in dierlijke producten als kaas, melk, eieren en vlees.
Vegetariërs en veganisten worden vitamine B12 supplementen aangeraden.

Waarom een neusspray voor vitamine B12?
Anders dan bij inname via de mond hoeft de vitamine B12 niet eerst de maag te passeren. Via het neusslijmvlies
wordt een snelle en efficiënte opname van vitamine B12 bewerkstelligd.

Hoe werkt de Pronofit Vitamine B12 Neusspray?
De Pronofit neusspray maakt gebruik van de gepatenteerde EPITEQ-technologie. Deze technologie garandeert
een snelle en efficiënte opname via de neus. Via het goed doorbloede neusslijmvlies en direct transport wordt
de vitamine B12 goed en efficiënt opgenomen.
Pronofit Vitamine B12 neusspray is uitsluitend ontwikkeld voor de toediening van vitamine B12.
Pronofit Vitamine B12 neusspray kunt u met een gerust gevoel dagelijks gebruiken.

Hoe gebruikt u de Pronofit Vitamine B12 neusspray correct?
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Snuit zachtjes uw neus voor elke toediening;
Houd de neusspray losjes vast tussen duim en wijsvinger (zie plaatje);
Na het verwijderen van de dop en vóór het eerste gebruik eenmaal in de lucht sprayen (pas op voor
uw kleding en ogen);
Houd met een vinger één neusgat dicht. Adem rustig uit door de mond;
Houd uw hoofd iets schuin voorover (zie plaatje);
Breng het neusstuk tenminste 1cm in het open neusgat;
Druk, terwijl u rustig inademt via uw open neusgat, de spray in;
Houd uw hoofd nog steeds gebogen en adem rustig 10 tot 20 seconden
door uw mond. Dit zorgt ervoor dat de neusspray langer in uw neus blijft;
Reinig de applicator na gebruik met lauwwarm water en/of alcohol om
verontreiniging tegen te gaan;

Belangrijk:
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Geef dit product niet door aan anderen, omwille van het gevaar op besmetting. Dit middel is voor
persoonlijk gebruik.
Vitamine B12 is van nature rood van kleur. De spray is dus een rode vloeistof en kan potentieel vlekken
veroorzaken. Daarnaast kan het de suggestie van een bloedneus wekken.
Deze neusspray kan een branderige sensatie geven. Dit verdwijnt binnen enkele seconden weer en is
volstrekt normaal.
Pronofit Vitamine B12 neusspray is een gezondheidsproduct.
Wanneer u symptomen ervaart die lijken op een vitamine B12 deficiëntie, raadpleeg dan een huisarts.
Max. 1x daags 1 verstuiving in één neusgat.
Gevallen van overdosering van vitamine B12 zijn niet wetenschappelijk vernomen. Houdt u echter aan
de aanbevolen dagelijkse inname.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum (zie onderzijde verpakking
en het label).
Bewaar de neusspray buiten het zicht en bereik van kinderen.
Pronofit Vitamine B12 neusspray is geen vervanger voor een gezond en gevarieerd dieet.
Bewaar Pronofit Vitamine B12 neusspray op kamertemperatuur en buiten de invloed van zonlicht.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.
Let op: bevat sulfiet.
Fabrikant/Distributeur:
Pronova Laboratories
Kruitpad 16
1398 CP Muiden

PF15NL100 / V9570446
KAG - nr.: 3179-1118-2047

