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Apotekets  - et trygt og  
sikkert valg

Navnet ”Apotekets” er din garanti for enkle, sikre 
og behagelige produkter, der dækker det daglige 
behov for personlig pleje. Omtanke og kvalitet 
præger hele udviklingsprocessen – fra nøje 
udvalgte råvarer, der tager hensyn til sundhed og 
miljø, til funktionelt design af det færdige produkt. 
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Apotekets 
Saltvand
Den naturlige løsning når næsen er stoppet
hos børn og voksne

Forkølelse

Ved forkølelse tilstoppes næsen ofte af slim. Saltvand skyller næsen 
og renser den for virus og bakterier. Samtidig fortyndes det seje 
slim, så det bliver lettere at trække vejret gennem næsen.  
Saltvand har ingen sammentrækkende effekt som mange andre 
forkølelsesmidler, og kan derfor anvendes ubegrænset. Også 
ideelt til små børn, der får lettere ved at trække vejret under 
spisning og søvn.

Allergi
Ved allergi og overfølsomhed reagerer næseslimhinden på bl.a. 
pollen, støv og snavs ved at producere et sekret, der kan stoppe 
næsen til. Saltvand renser næsen skånsomt og gør sekret mere 
tyndtflydende, så det er nemt at pudse ud. Kan anvendes efter 
behov i hele pollensæsonen.

Forkølelse og allergi
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Ny luft i næsen - helt naturligt

Næsen har mange nyttige funktioner. Den varmer og fugter den 
kolde, tørre luft, som vi indånder. Samtidig renses luften, idet 
støv, pollen, virus og bakterier opfanges af de små fimrehår på 
næsens slimhinde, før det kommer ned i lungerne.

Saltvand er en effektiv hjælp til at fremme næsens naturlige rense- 
funktion. Det holder slimhinden ren og fugtig, og letter fimrehårenes 
bevægelse. Saltvand er med til at genoprette næsens naturlige 
fugtbalance, forhindre udtørring og er skånsom mod næsens slim- 
hinde. Da kroppens væsker, f.eks. tårer, i forvejen indeholder salt, 
kan alle tåle saltvand. Det kan derfor bruges af alle – spædbørn, 
børn og voksne – lige så ofte, der er behov for det.

Apotekets Saltvand

Rent saltvand uden konservering og sammentrækkende midler. 
Næseprodukter med sammentrækkende effekt er lægemidler,  
som ikke må anvendes til helt små børn og kun kan anvendes i 
begrænset omfang- og i en begrænset periode. Apotekets Saltvand 
har samme saltkoncentration (0,9 %) som tårer. Apotekets 
Saltvandsprodukter kan anvendes alene eller som supplement til 
næsedråber/-spray med sammentrækkende effekt. 

Apotekets Næsedråber 
20x2 ml

Engangspipetter, der også er velegnede til spædbørn. Lette at 
anvende og kan tages med overalt. Kun til engangsbrug – brugte 
pipetter bør kasseres.

Apotekets Næsespray 
20 ml

Pumpespray, der kan anvendes af alle.  
Holdbarhed efter åbning: 2 måneder.

Apotekets Næsespray  
med eukalyptus 
20 ml

Pumpespray, der kan anvendes af voksne 
og børn over 12 år. Tilsat eukalyptus, 
der giver en frisk fornemmelse i næsen.  
Holdbarhed efter åbning: 2 måneder.

Apotekets Næsedouche  
50 ml

Aerosol spray, der kan anvendes af 
voksne og børn over 6 år. Giver en fint 
forstøvet saltvandsopløsning så længe 
studsen holdes nede. Velegnet til den 
regelmæssige bruger af saltvand. 
Holdbarhed efter åbning: se den 
påtrykte dato på emballagen.
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