
Velikost balení: 20 ml

Číslo šarže (LOT)/doba použitelnosti 
(EXP): jsou vytištěny na spodní 
straně obalu.

APIPHARMA d.o.o.,
Jeronima Kavanjina 26, 10090 
Záhřeb, Chorvatsko, EU
Vyrobeno pro: 
Alpen Pharma AG, Bern, 
Švýcarsko

Distributor v ČR: 
Alpen Pharma CZ, s.r.o., Pražská 180, 
250 66 Zdiby

Zklidňuje zánět v krku a zmírňuje podráždění ústní dutiny.
Zdravotnický prostředek

Apicold
ústní sprej

Vysvětlení symbolů na obalu

Návod k použití

Použitelné do:

Značka shody

Pozor (výstraha)

Výrobce

Šarže

Katalogové číslo

Horní hranice teploty

CZ

Složení: alkohol, voda, propolisový 
extrakt, glycerin, esenciální olej z má-
ty peprné

Použití:
Apicold ústní sprej zklidňuje zánět 
v krku a zmírňuje podráždění ústní 
dutiny, což mohou být příznaky na-
chlazení různého původu (chřipka, 
virové infekce).

Způsob použití: 
Apicold ústní sprej nastříkejte 2-3x 
denně na sliznici krku. Tím se vytvo-
ří ochranný film z propolisového ex-
traktu a glycerolu.

Varování
Uchovávejte mimo dosah dětí.  Po-
kud máte alergii na včelí produkty, 
nesmíte používat tento přípravek! 
Mírně pálivý pocit je způsoben obsa-
hem alkoholu.

Uchovávání
Skladujte na suchém a tmavém 
místě při teplotách do 25 °C.

1 2 3
Zvedněte trysku
do vodorovné 
polohy na 90 °

Aplikujte sprej 
stlačením 
pumpičky

Vraťte aplikátor 
do původní 
polohy

Aplikace
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Veľkosť balenia
20 ml

Kód dávky a Použiteľné do: 
vytlačené na obale. 

APIPHARMA d.o.o.,
Jeronima Kavanjina 26, 10090 
Záhreb, Chorvátsko, EU

Vyrobené pre: 
Alpen Pharma AG, Bern, 
Švajčiarsko

Distribútor v SR: Alpen Pharma SK, 
s.r.o., Čsl. armády 4, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom

Upokojuje zapálené hrdlo a zmierňuje podráždenie ústnej dutiny.
Zdravotnícka pomôcka

Apicold
ústny sprej

Vysvetlivky symbolov na obale

Pozri návod na používanie.

Použiteľné do

Značka zhody

Varovanie

Výrobca

Kód dávky

Katalógové číslo

Horná hranica teploty

SK

Zloženie: alkohol, voda, propoliso-
vý extrakt, glycerín, esenciálny olej 
z mäty piepornej.

Účel určenia
Apicold ústny sprej upokojuje za-
pálené hrdlo a zmierňuje podráž-
denie ústnej dutiny, ktoré sú často 
príznakmi nachladnutia z rôznych 
príčin (chrípka, viróza).

Pokyny na použitie
Vstreknite prípravok Apicold ústny 
sprej na sliznicu hrdla 2 až 3-krát 
denne. Tým sa vytvorí ochranný film 
z propolisového extraktu a glycerolu. 

Varovanie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Ak máte alergiu na včelie produkty, 
nesmiete používať tento prípravok!
Mierne pálivý pocit je spôsobený 
obsahom alkoholu.

Skladovanie:
Uchovávajte na suchom a 
tmavom mieste pri teplote 
neprevyšujúcej 25 °C.

1 2 3
Zdvihnite trysku 
do vodorovnej 
polohy na 90°

Sprej aplikujte 
stlačením 
pumpy.

Vráťte trysku 
do pôvodnej 
polohy.

Použitie
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