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1. UTILIZA-ME PARA
Olá! Eu sou a Sara. Sou um spray para a garganta inflamada 
e juntos vamos conseguir! O frasco contém uma fórmula 
que trata e previne eficazmente a dor, secura e irritação da 
garganta.

O ingrediente ativo mel reveste e fortalece a mucosa. O spray 
é antitússico, acalma a dor de garganta e a rouquidão e reduz 
a dor na deglutição. O spray cria uma fina camada protetora 
na garganta, que protege e acalma a mucosa e reduz a 
irritação. Supressor da tosse, também durante a noite. Iniciar 
o tratamento quando aparecem os primeiros sintomas de uma 
dor de garganta ou tosse seca. 

2. COMO ME DEVES UTILIZAR
Com apenas uma ou duas pulverizações a cada 3 horas, ou 
sempre que o alívio for desejado, terás de novo uma garganta 
sem dor!    

1. Preparar:  Agitar antes de usar. Rodar o aplicador até que 
aponte para o céu. Retirar a tampa de segurança.  

2. Pulverizar: Pulverizar apenas uma ou duas vezes a cada 3 
horas, ou sempre que se deseje um alívio

3. Esperar: Para um efeito ótimo, não bebas ou comas nada 
durante cerca de 30 minutos após a aplicação. Posso ser 
engolido. 

  3. TEM EM ATENÇÃO
• Não me utilizes com menos de 5 anos de idade.
• Não me utilizes se não conseguires engolir.
• Não me utilizes se fores hipersensível a um dos ingredientes
• Não é recomendado continuares a utilizar-me durante mais 

de 30 dias consecutivos. 
• Se as queixas se agravarem ou se desenvolverem manchas 

brancas na garganta, contacta um médico. 
• Não deixes que outras pessoas me utilizem para evitar a 

contaminação cruzada. 
• Lava com água se o produto entrar em contacto com os 

olhos.
• Não me utilizes após a data de validade. 

Alergias
Os ativos são bem tolerados e não foram documentados 
efeitos adversos graves.

Utilização durante a gravidez e/ou amamentação: 
O Kidsner Spray para Garganta Inflamada não é 
recomendado em mulheres grávidas ou a amamentar devido 
à falta de dados humanos adequados disponíveis sobre os 
ingredientes.

Consultar um médico:
• Se os sintomas piorarem ou já não conseguires engolir ou 

beber. 
• Se a tua dor de garganta for acompanhada de febre, que 

dura mais de três dias.
• Se a dor de garganta for acompanhada de uma erupção 

cutânea no rosto e no corpo.
• Se a dor de garganta persistir por mais de sete dias 
• Se estiveres a ficar mais doente.

4. OS MEUS INGREDIENTES
Ingredientes: Aqua, Honey, Glycerin, Panthenol, Xylitol, 
Sodium Citrate, Sodium Saccharin, Laureth-9, Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Gellan gum.  

5. O QUE CONTENHO
• Frasco de 20 ml com aplicador de spray
• Instruções de utilização

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

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

 Não utilizar depois de: Por favor, vê o fundo da embalagem 
para a data de validade. Após a abertura, não me utilizes 
após 30 dias.

Dispositivo médico: Sou um Dispositivo Médico classe IIa, de 
acordo com a definição da Directiva 93/42/CEE do Conselho.
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Nós preocupamo-nos com os seus filhos

Por favor, lê cuidadosamente esta 
informação antes de me 
utilizares. Não deites fora estas 
instruções de utilização, que 
contêm informação importante.
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