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1. UTILIZA-ME PARA
Olá! Eu sou o Afonso, o Spray Nasal para Alergias e juntos 
vamos conseguir! Contenho uma formulação que trata e 
previne eficazmente a rinite alérgica, tal como a febre dos 
fenos, o pólen, os ácaros domésticos e o pelo dos animais. 
Contenho uma solução salina natural, que reduz o inchaço da 
mucosa nasal, dilui o muco e alivia a congestão, permitindo-te 
voltar a respirar livremente. O ingrediente ativo fornece uma 
camada protetora na mucosa nasal, que serve como barreira 
contra a passagem do pólen, ácaros domésticos e outros 
alergénios. Os lipossomas absorvem e inativam os alergénios.
 
2. COMO ME DEVES UTILIZAR
Pulveriza cada narina uma ou duas vezes até três vezes por 
dia e o espirro desaparece. É adequado para ser utilizado por 
crianças de três anos ou mais.
• Assoar o nariz suavemente antes de usar 
• Retirar a tampa protetora do injetor 
• Agitar-me antes de usar 
• Na primeira utilização, encher a bomba pressionando a 

parte superior firmemente várias vezes, depois disto, estou 
pronto para ser utilizado 

• Colocar a parte superior do pulverizador, com a cabeça 
erguida, dentro ou contra as narinas e pulverizar-me 1-2 
vezes em cada narina. Inspirar lentamente através da fossa 
nasal. Repete na outra fossa nasal. 

• Limpa o injetor após a utilização e substitui a tampa 
protetora na embalagem.

  3. TEM EM ATENÇÃO
• Sou adequado para ser utilizado por crianças com três   
 anos ou mais. 
• As crianças até aos 10 anos de idade devem ser assistidas 
 por um adulto 

• Não me utilizes por mais de 30 dias consecutivos 
• Não me utilizes após a data de validade indicada na 
 minha embalagem 
• Não me utilizes após cirurgia nasal 
• Se a função de pulverização estiver bloqueada (por   
 exemplo, porque o bico não está a ser mantido na vertical),  
 não cortes a ponta do frasco. Em vez disso, aperta   
 algumas vezes para deixar o spray sair para o ar.

Hipersensibilidade
Não foram registadas reações de hipersensibilidade. No 
entanto, podem ocorrer reações de hipersensibilidade a um 
dos meus ingredientes. Se isto acontecer, deixa de me usar.

Gravidez e amamentação
Recomendo à tua mãe que não me utilize se estiver grávida ou 
a amamentar sem aconselhamento médico

Efeitos Secundários
Não foram registados efeitos secundários quando me 
utilizaram.

 4. OS MEUS INGREDIENTES
Ingredientes: Aqua, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium 
Levulinate, Sclerotium Gum, Alcohol, Sodium Anisate, Boroga 
Officinalis Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Caprylic/ Capric 
Tryglyceride, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Citric 
Acid, Lecithin, Phenoxyethanol, Retinyl Palmitate, Ascorbyl 
Palmitate

5. O QUE CONTENHO
• Garrafa de 10 ml de spray nasal 
• Instruções de utilização

6. COMO ME DEVES CONSERVAR
Armazena-me a uma temperatura entre os 5 e os 25°C num 
local seco e escuro no recipiente original e fora do alcance de 
crianças pequenas.

  A minha data de validade está impressa no fundo da 
embalagem. Após abertura, não utilizes por mais de 6 
semanas.

7.  DETALHES DE CONTACTO KIDSNER
Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER 
adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais 
felizes. É por isso que desenvolvemos produtos dedicados 
especialmente para crianças, que podem reduzir os sintomas 
dos problemas de saúde quotidianos de uma forma rápida e 
eficaz. Quer saber mais? Por favor visite a Kidsner em Kidsner.
com. Todas as dúvidas sobre mim devem ser enviadas para o 
distribuidor.

Dispositivo médico: Kidsner Afonso Spray Nasal para 
Alergias é um dispositivo médico de classe I de acordo com a 
Diretiva 93/42/CEE.
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Por favor, lê cuidadosa-
mente esta informação 
antes de me utilizares. Não 
deites fora estas instruções 
de utilização, que contêm 
informação importante.
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Distribuidor em Portugal:
Wearebond Lda
Parque Industrial de Vendas 
Novas Lote 28A 7080-341 
Vendas Novas Portugal 
Tel.: +351 265 092 982 
info@wearebond.pt

          Fabricante
Peters Krizman AG 
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CH-8001 Zurich, 
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