
Nisyleen®

 
neusspray 

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!

Inleiding
Je neus is het belangrijkste ademhalings-
orgaan. In de neus wordt lucht gezuiverd en 
opgewarmd. Om vrijer door de neus te ademen 
kan je Nisyleen neusspray gebruiken. Het is 
verlichtend en verzorgend voor de luchtwegen 
en bevat natuurlijke ingrediënten. Nisyleen 
neusspray is geschikt voor langdurig dagelijks 
gebruik. 

Wat je moet weten voordat je 
Nisyleen neusspray gebruikt
Voor personen met een overgevoeligheid voor één 
van de bestanddelen is het gebruik van Nisyleen 
neusspray af te raden. Voor zover bekend kan 
Nisyleen neusspray in combinatie met genees-
middelen worden gebruikt. Wanneer er klachten 
ontstaan, doe je er goed aan een arts/deskundige 
te raadplegen.

Als je zwanger bent of  
borstvoeding geeft
Voor zover bekend kan Nisyleen neusspray 
worden gebruikt tijdens de zwangerschap en in 
de periode van borstvoeding, indien je je houdt 
aan het gebruiksvoorschrift. Vraag bij twijfel je 
arts of apotheker om advies.

Vanaf welke leeftijd is Nisyleen 
neusspray te gebruiken?
Nisyleen neusspray is geschikt voor volwassenen 
en kinderen vanaf 3 jaar.

Hoe gebruik je Nisyleen neusspray?
Nisyleen neusspray is uitsluitend bestemd voor 
gebruik in de neus.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Beginfase:
3 of 4 maal daags 2 maal verstuiven in elk 
neusgat.
Vervolgfase:
2 maal daags 2 maal verstuiven in elk neusgat.

Kinderen van 3 tot 12 jaar:
Beginfase:
3 of 4 maal daags 1 maal verstuiven in elk 
neusgat.
Vervolgfase:
2 maal daags 1 maal verstuiven in elk neusgat.

Verwijder het kapje van de spraydop. Voordat je 
de sprayflacon voor de eerste keer gebruikt, kun 
je het beste een aantal malen ‘pompen’ om de 
aanwezige lucht te verwijderen. Indien de spray-
flacon ondersteboven is gebruikt, dient deze 
handeling herhaald te worden. 
Vooraf de neus goed snuiten. Breng de spraydop 
een klein stukje in het neusgat. Vervolgens de 
sprayflacon volledig indrukken. De vloeistof 
zoveel mogelijk opsnuiven. Na gebruik het kapje 
weer op de spraydop plaatsen. 

Hoe bewaar je Nisyleen neusspray?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, 
beneden 25°C.
De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het 
doosje en het etiket. Je vindt de datum op het 
doosje en het etiket na of onder de woorden 
“Tenminste houdbaar tot einde”. Na opening is 
Nisyleen neusspray 3 maanden houdbaar.

Advies
Voor meer informatie of advies kun je terecht op 
www.vsm.nl of bel met de gratis VSM Advieslijn 
0800-9011.

Milieu
Denk bij het wegdoen van leeg verpakkings-
materiaal aan hergebruik en zorg voor een 
goede afvalscheiding. 

VSM geeft je kracht uit de natuur
Je kiest bewust om op een natuurlijke manier 
voor je gezondheid te zorgen. VSM begrijpt 
dat. VSM is een bedrijf met een groen hart. Voor 
jou ontwikkelen en produceren wij producten 
die hun oorsprong vinden in de natuur en die 
je gezondheid ondersteunen. Dit doen we al 
meer dan 100 jaar op een veilige, verantwoorde 
en milieuvriendelijke manier. Zo geeft VSM je 
kracht uit de natuur.
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