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1. MIHIN MINUA KÄYTETÄÄN
Hei! Nimeni on MARI ja olen 
sumute kurkkukipuun. Yhdessä 
onnistumme! Pullon sisältämät 
luonnolliset myrkyttömät 
ainesosat hoitavat tehokkaasti 
kipeää, kuivaa ja ärtynyttä 
kurkkua sekä ehkäisevät näitä 
oireita. 
Muodostan suojaavan kalvon 
kurkun herkälle limakalvolle ja 
lievitän kurkkukipua välittömästi. 
Vaikutukseni perustuu 
patentoituun 2QR-kompleksiin. 
Tämä luonnollinen ainesosa on 
peräisin kasveista ja sisältää 
polysakkaridimolekyyleja. 2QR-
kompleksi muodostaa fyysisen 
esteen bakteereille sitoutumalla 
tautia aiheuttavien bakteerien 
reseptoreihin ja estää siten niitä 
kiinnittymästä nielun limakalvolle. 
Tämän bakteerien tarttumista 
ehkäisevän vaikutustavan ansiosta 
2QR-kompleksin polysakkaridit 
tukevat luonnollista paranemista 
ja lievittävät tulehtuneesta 
limakalvosta aiheutuvaa 
epämukavuutta (herkistymistä, 
punoitusta, turvotusta ja 
ärsytystä).
 
2. MITEN MINUA KÄYTETÄÄN
Annostele vain yksi tai kaksi 
suihkausta kolmen tunnin 

välein, tai milloin tahansa toivot 
helpotusta oireisiin, ja kurkkusi 
tuntuu taas pehmeältä! Olen 
turvallinen, luonnollinen ja 
hyvin tehokas, ja autan sinua. 
Parhaan mahdollisen vaikutuksen 
saamiseksi älä juo tai syö mitään 
noin 30 minuuttiin annostelusta. 
Tuotetta saa niellä, ja se sopii 
vähintään 4-vuotiaille lapsille. Yksi 
annos on tilavuudeltaan noin 0,13 
ml. 

  3. KÄYTÄ 
MINUA 
VAROVASTI
Minua ei suositella 
käytettäväksi 
yhtäjaksoisesti 
pidempään 
kuin 30 päivää. 
Jos oireesi 
pahenevat 
tai kurkkuusi 
ilmestyy 
valkoisia 
pilkkuja, 
kysy neuvoa 

lääkäriltä. Jotta 
taudit eivät tarttuisi, älä anna 
muiden käyttää minua. Älä käytä 
viimeisen käyttöpäivämäärän 
jälkeen. Älä käytä minua alle 
4-vuotiaille lapsille. 

Allergiat
Ainesosieni aiheuttamat allergiset 
reaktiot ovat hyvin harvinaisia. Jos 
olet epävarma, sumuta valmistetta 
kyynärvarren sisäsivulle. Jos tähän 
paikkaan ilmaantuu kutiava, 
punainen kohta, suosittelemme, 
että et käytä minua.

Haittavaikutukset
Käyttöohjeen mukaisesti 
käytettynä minulla ei ole tunnettuja 
haittavaikutuksia. 

Yhteisvaikutukset lääkkeiden 
kanssa
Minun ja lääkkeiden välillä ei ole 
tunnettuja haitallisia vaikutuksia

4. AINESOSAT
Vesi, 2QR-kompleksi*, glyseriini, 
ksylitoli, betaiini, polysorbaatti 
20, galaktoarabinaani, Dermsoft 
1388, polidokanoli, mentoli, 
anisöljy, Herbasec-lakritsi, rutiini, 
piparminttuöljy. *patentoitu 
bioaktiivinen polysakkaridi

5. SÄILYTYS
Ei lasten ulottuville eikä 
näkyville. Säilytä minut 
alkuperäispakkauksessa 
10–25 °C:n lämpötilassa. 
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1. ANVÄND MIG FÖR
Hej på dig! Jag är Mari, sprayen 
mot ont i halsen och tillsammans 
ska vi klara detta! Denna flaska 
innehåller en naturlig formula som 
lindrar och förhindrar ond, torr 
och irriterad hals effektivt.
Jag lägger ett skyddande lager 
över den känsliga hinnan i halsen 
och lindrar ögonblickligen od 
hals. Jag är baserad på det 
patenterade 2QR-komplexet.
Denna naturliga substans 
hämtas från växter och 
består av molekyler som heter 
polysakkarider. 2QR-komplexet 
ger en fysisk blockad mot 
bakterier genom att binda sig 
till receptorerna av de patogena 
bakterierna, och hindrar dem från 
att fästa till halsslemhinnan. På 
detta sätt kommer 2QR-komplex 
av polysakkarider stödja en 
naturlig läkning, behandla och 
därmed förhindra en obehaglig 
inflammerad hinna (känslighet, 
rodnad, svullnad och irritation).
 
2. HUR DU ANVÄNDER MIG
Med bara ett eller två spray var 
tredje timma, eller som lindring vid 
behov, kommer du få en bra hals 

igen. Jag är säker, naturlig och 
mycket effektiv och jag hjälper 
dig. Ät eller drick inte 30 minuter 
efter för optimal effekt. Jag kan 
sväljas. Jag passar för att bli 
använd av barn från 4 år och 
uppåt. En dos är ca. 0,13 ml.

  3. VAR FÖRSIKTIG MED 
MIG
Det är inte att rekommendera att 

använda mig längre 
än 30 dagar i rad. 
Om plågorna 
förvärras eller om 
du får vita prickar 
i halen, kontakta 
din läkare. Låt 
inte andra 
använda mig, 
då detta hindrar 
korskont-
aminering. Får ej 
användas efter 
utgångsdatum. 
Får ej användas 
av barn under 

4 år.

Allergier:
Allergier mot mina ingredienser 
är mycket sällsynta. Om du är 
osäker, sprya på underarmen. 
Om ett kliande rött märke visas, 
rekommenderar vi att du inte 
använder mig.

Biverkningar.
Jag är mild. Det finns inga kända 
biverkningar när jag används enligt 
instruktionerna.
Interaktion med andra läkemedel
Det finns ingen känd negativ effekt 
mellan mig och andra läkemedel.

4. MIN 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vatten, 2QR-komplex *, glycerin, 
xylitol, Betain, polysorbat 20, 
galaktoarabinan, Dermsoft 1388, 
Laureth-9, Menthol, Anisol,
Herbasec lakrits, Rutin, 
Pepparmintolja. * patenterade 
bioaktiva polysackarider.

5. HUR SKA DU LAGRA MIG?
Förvaras otillgänglig för barn 
i originalförpackningen vid 
temperaturer 12-25 ° C. Min 
utgångsdatum är tryckt på 
etiketten på flaskan och under 
asken.

Viimeinen käyttöpäivämäärä 
on painettu pullon etikettiin ja 
pakkauksen pohjaan. 

6. YHTEYSTIEDOT
Lähetä kaikki minua koskevat 
kysymykset jakelijalle. Katso 
lisätietoja verkkosivulta www.
kidsner.fi. 

Olen lääkinnällinen laite. Lue 
käyttöohjeeni ennen käyttöä.
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6. MIN KONTAKT-
INFORMATION
Alla frågor om mig kan skickas till 
distributören. För mer information 
om mig, besök www.kidsner.se

Jag är en medicinsk apparat, 
läs min bipacksedel före 
användning. Förvara torrt och vid 
rumstemperatur.
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Lue tämä käyttöohje huo-
lellisesti ennen käyttöä. Älä 
hävitä tätä käyttöohjetta, 
sillä se sisältää tärkeää 
tietoa.

Läs denna bruksanvisning 
före du använder mig.  
Kasta inte bipacksedeln, 
då denna innehåller viktig 
information.

MARI                         SUMUTE KURKKUKIPUUN MARI                         SPRAY MOT ONT I HALSEN



INNEHOLDER FØLGENDE 
INSTRUKSJONER
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5. HVORDAN OPPBEVARE MEG

6. MINE 

KONTAKTOPPLYSNINGER

1. HVA JEG BRUKES TIL
Hei på deg!  Jeg er Mari sprayen 
mot sår hals og sammen 
skal vi klare dette!  Denne 
flasken innholder en naturlig 
sammensetning som lindrer og 
forebygger sår, tørr og irritert hals 
effektivt.
Jeg lager et beskyttende lag over 
det følsomme vevet i halsen, og 
lindrer øyeblikkelig sår hals.  Jeg 
er basert på det patenterte 2QR-
complex.
Denne naturlige substansen 
er hentet fra planter og 
består av molekyler som heter 
polysakkarider.  2QR-komplekset 
gir en fysisk blokk til bakterier ved 
å binde seg til reseptorene
av de patogene bakteriene, og 
hindrer dem fra å holde seg til 
strupeslimhinnen. Av denne
anti-adhesiv virkemåten, vil 2QR-
kompleks polysakkarider støtte 
naturlig helbredelse, behandle 
og dermed eliminere ubehagene 
til betent vev (følsomhet, rødhet, 
hevelseog irritasjon).

2. HVORDAN BRUKE MEG
Med bare ett eller to sprayer hver 
tredje time, eller som lindring når 
du ønsker, vil du få en behagelig 

hals igjen.  Jeg er trygg, naturlig 
og veldig effektiv og jeg vil hjelpe 
deg.  Ikke spis eller drikk på 30 
minutter etterpå for optimal 
effekt.  Jeg kan svelges.  Jeg passe 
til å bli brukt av barn fra 4 år og 
oppover.  En dose er ca. 0.13 ml.

  3. VÆR FORSIKTIG MED 
MEG
Det er ikke anbefalt å bruke meg 

lenger en 30 dager 
sammenhengende.  
Hvis plagene dine 
øker eller du får 
hvite prikker, 
kontakt din lege.  
La ikke andre 
bruke meg, da 
dette hindrer 
kryssforurensing.  
Må ikke brukes 
etter utløpsdato.  
Må ikke brukes 
til barn under 
4 år.

Allergier
Allergier mot mine ingredienser 
er veldig sjeldne.  Hvis du er i 
tvil, undersøk på innsiden av 
underarmen.  Hvis et rødt kløende 
merke kommer til syne, anbefaler vi 
at du ikke bruker meg.

Bivirkninger.
Jeg er skånsom.  Det er ingen 
kjente bivirkninger, når jeg brukes 
slik instruksene viser deg.
Interaksjon med andre medisiner
Det finnes ingen kjent negative 
effekt mellom meg og andre 
medisiner.

4. MINE INGREDIENSER
Vann, 2QR-kompleks *, glyserin, 
xylitol,Betaine, Polysorbate 20, 
Galactoarabinan, Dermsoft 1388, 
Laureth-9, Menthol, Anisolje,
Herbasec lakris, Rutin, 
Peppermynteolje. * patenterte 
bioaktive polysakkarider.)

5. HVORDAN OPPBEVARE MEG
Oppbevar meg utilgjengelig 
for barn i originalpakningen 
i temperatur 12-25°C.  
Utløpsdatoen min er printet på 
merkelappen på flasken og under 
esken.

6. MINE 
KONTAKTOPPLYSNINGER
Alle spørsmål om meg kan 
sendes til distributøren.  For mer 
informasjon om meg vennligst 
besøk www.kidsner.no

INNEHÅLL I 
INSTRUKTIONER

1. ANVEND MIG TIL

2. HVORDAN ANVENDES JEG

3. VÆR FORSIGTIG MED MIG

4. HVAD INDEHOLDER JEG

5. HVORDAN OPBEVARES JEG

6. MINE KONTAKT 

OPLYSNINGER

1. ANVEND MIG TIL
Hej med dig! Jeg er Mari. Jeg er 
halssprayen til den ømme hals og
sammen klarer vi  det! Flasken
indeholder en naturlig formulering 
der effektivt lindrer og forhindrer 
en øm, tør og irriteret hals.

Jeg danner et beskyttende lag 
på det følsomme væv i halsen, 
og lindrer med det samme ondt 
i halsen. Jeg er baseret på det 
patenterede 2QR-kompleks. Det 
patenterede 2QR- kompleks er 
udvundet af planter og
består af molekyler kaldet 
polysaccharider.
2QR-komplekset danner en fysisk 
barriere for bakterier ved at binde 
sig til receptorerne
af de sygdomsfremkaldende 
bakterier, hvillket forhindrer dem 
i at sætte sig på  halsslimhinden. 
Ved denne anti-klæbende 
virkemåde 2QR-komplekset har, 
understøtter polysacchariderne 
den naturlige helbredelse og 
dermed elimineres ubehagene 
ved inflammeret væv (følsomhed, 
rødme, hævelse og irritation).

2. HVORDAN ANVENDES JEG
Med bare én eller to spray hver 
tredje time, eller når du ønsker 
lindring, vil du få en behagelig 
hals igen. Jeg er sikker naturlig og 
meget effektiv og jeg vil hjælpe 
dig. For optimal effekt må du ikke 
spise eller drikke 30 minutter efter 
påføring. Jeg kan synkes. Jeg er 
egnet til at blive brugt af børn i 
alderen 4 år og derover. 
En dosis er ca. 0,13 ml.

  3. VÆR 
FORSIGTIG MED 
MIG
Det anbefales 
ikke at bruge 
mig i mere end 
30 sammen-
hængende dage.
Hvis smerterne 
forværres, eller 
hvis du udvikler 
hvide pletter i 
halsen, skal du 
kontakte din 

læge.
Lad ikke andre bruge mig, da 
dette forhindrer krydskont-
aminering. Må ikke anvendes efter 
udløbsdato. Må ikke anvendes til 
børn under 4 år.

Allergi
Allergier mod mine ingredienser 
er meget sjældne. Hvis du er i 
tvivl, så spray på indersiden af din 
underarm. Hvis der opstår et rødt 
kløende mærke, anbefaler vi at du 
ikke bruger mig.

Bivirkninger.
Jeg er mild. Der er ingen kendte 
bivirkninger, når jeg bruges som 
indlægssedlen viser dig.
Interaktion med andre lægemidler.
Der er ingen kendt negativ effekt 
mellem mig og andre lægemidler.

4. MINE INDHOLDSSTOFFER
Vand, 2QR kompleks *, glycerin, 
xylitol, Betain, polysorbat 20, 
galactoarabinan, Dermsoft 1388, 
Laureth-9, Menthol, Anisol,
Herbasec lakrids, Rutin, Peber-
mynteolie. * patenterede bioaktive 
polysaccharider.)

5. HVORDAN JEG SKAL 
OPBEVARES
Opbevares utilgængeligt for børn 
i den originale pakke ved tem-
peraturer mellem 12-25 ° C. Min 
udløbsdato er trykt på etiketten 
på flasken og under æsken.

Jeg er et medisinsk utstyr, les 
pakningsvedlegget mitt før bruk.

Distributør  
TMOS Pharma AS 

Camilla Colletts veg 31

2407 Elverum Norge

www.kidsner.no 

  Produsent
TheOTCLab

Paulus Potterstraat 20-III

1071 DA Amsterdam

Nederland 

www.theotclab.com

Revision date: Oktober 2018

6. MIT KONTAKT OPLYSNINGER
Alle spørgsmål om mig kan 
sendes til distributøren. For mere 
information om mig, besøg
www.kidsner.dk

Jeg er et medicinteknisk produkt, 
læs min indlægsseddel inden 
brug.
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Vennligst les denne bruker-
veiledningen før du bruker 
meg.  Kast ikke vedlegget, 
da dette inneholder viktig 
informasjon.

MARI                         SPRAYEN TIL ØM HALS
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Læs venligst denne brugs-
anvisning, før du bruger 
mig. Gem brugsanvisning 
da den indeholder vigtige 
oplysninger

MARI                         SPRAYEN FOR SÅR HALS


