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Dosering en gebruik: 2-3 
verstuivingen per dag in elk 
oor. Verhoog indien nodig tot 
maximaal 6 verstuivingen. 
Goed schudden voor gebruik. 
Gebruik de earClin 3in1 oorspray 
niet langer dan 30 opeenvolgende 
dagen. 

Waarschuwing: Niet 
toepassen bij oorontsteking 
of oorpijn, bij vreemde voorwerpen 
in het oor, bij trommel-
vliesperforatie, bij dragers van 
trommelvlies-buisjes of bij over-
gevoeligheid (allergie) voor één of 
meerdere bestanddelen of zeep. 
Buiten bereik van jonge kinderen 
houden.

Niet gebruiken na de verval-
datum: zie onderkant van de 
verpakking.

3in1 oorspray

3in1 oorspray

Verlicht jeuk & houdt 
de oren schoon

Verlicht jeuk & houdt 
de oren schoon

www.earclin.nl

Biedt snelle en effectieve 
verlichting van jeuk en

verwijdert ophoping van 
overtollig oorsmeer.

Zachte reiniging voor een 
optimale gezondheid en 

gehoor van het oor. 

INGREDIËNTEN: AQUA, PENTYLENE 
GLYCOL, SODIUM PHOSPHATE 
MONOBASIC, DIETHYLHEXYL 
SODIUM SULFOSUCCINATE, SODIUM 
PHOSPHATE DIBASIC

Verpakking bevat: 
• earClin 3in1 oorspray 
• Gebruiksaanwijzing

De speciale earClin 3in1 oorspray 
behandelt de 3 meest voorkomende 
oorklachten. Gebruik earClin 3in1 
oorspray voor:
1. Verlichten en voorkommen van jeuk
2. Verwijderen overtollig oorsmeer
3. Reinigen van de gehoorgang

EarClin 3in1 oorspray is speciaal 
ontwikkeld voor mensen met 
verhoogde oorsmeerproductie en 
is geschikt voor volwassenen en 
kinderen (3+ jaar). EarClin 3in1 oor-
spray kan de noodzaak voor hand-
matige verwijdering van oorsmeer 
voorkomen en is een uitstekend 
alternatief voor het gebruik watten-
staafjes. Deze kunnen mogelijk het 
trommelvlies beschadigen en het 
probleem zelfs verergeren door het 
overtollig oorsmeer dieper in de 
gehoorgang te duwen. 
Gebruik earClin 3in1 oorspray voor 
een optimaal resultaat, het is snel 
en gemakkelijk!

3in1 oorspray 3in1 oorspray

20ml 0-3

Zachte formule

Snelle verlichting 
van jeuk

1. VERLICHT EN    
 VOORKOMT JEUK

2. VERWIJDERT
 OVERTOLLIG OORSMEER

3. REINIGT HET 
 GEHOORKANAAL

UNIEK 
3 IN 1 EFFECT

++Speciaal spuitstuk 
voor fijne nevel

Distributeur: TheOTClab
Fred. Roeskestraat 115, 
1076 EE Amsterdam Nederland

      Fabrikant: PK Benelux BV 
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden 
Nederland

Uniek 3 in 1 effect++
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