BEN JIJ SLAAF VAN JE NEUS?

Maak er komaf mee
in 5 stappen...
START!
VERMINDER

HET GEBRUIK VAN JE

CHEMISCHE
NEUSSPRAY

Spray bv. nog slechts
4 keer in plaats van
5 keer per dag.

1

XYLOMETA-WAT?

Xylometazoline is een schadelijke stof die in de
meeste chemische neussprays zit. Het doet je
neusslijmvlies slinken waardoor je weer lucht
krijgt, maar het maakt je snel afhankelijk. Dit
vanwege het rebound-effect: bij gebruik langer
dan 3 - 5 dagen zwelt je neusslijmvlies nog meer
op dan voor de behandeling. Daardoor voel je je
nog benauwder dan tijdens een normale
verkoudheid en moet je weer sprayen.

2
De meeste 'neussprayverslaafden' hebben meerdere flesjes
in hun bezit. In de wagen, de
handtas, op het nachtkastje, ...
Ze zijn pas gerust als ze altijd
en overal een flesje bij hebben.

WISSEL AF
MET A.VOGEL
CINUFORCE
+ MENTHOL

Spray voor elke keer
dat je minder sprayt
met je chemische
neusspray, 1 keer met
de natuurlijke variant.

HOU VOL!

3

VERHOOG

HET GEBRUIK VAN

A.VOGEL CINUFORCE
+ MENTHOL

Natuurlijke neussprays werken anders
dan chemische neussprays. Als je een
chemische spray gewoon bent, kan het
lijken alsof een natuurlijke spray weinig
effect heeft. Geef je neus tijd om te
ontwennen!

en bouw het gebruik van
je chemische neusspray
stelselmatig af.
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SPRAY ENKEL NOG MET DE
A.VOGEL CINUFORCE
+ MENTHOL NEUSSPRAY
Je zal merken dat je dit
steeds minder nodig hebt.

Jaarlijks worden er in België
ongeveer 6.600.000 neussprays
verkocht. Een groot deel hiervan
wordt gekocht door mensen met
een verslaving aan chemische
neussprays met het schadelijke
Xylometazoline.
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JE BENT NIET
LANGER ‘SLAAF
VAN JE NEUS’
Je kan weer vrij ademen
zonder het gebruik van
neusspray.

A.VOGEL
AFBOUWSCHEMA

Als je verslaafd bent aan neussprays lijkt het
onmogelijk om één dag door te komen zonder.
Je krijgt een benauwd gevoel, kan niet ademen,
slapen, … Waar je ook bent, je hebt altijd een
flesje neusspray bij. Het is niet simpel, maar je
kan van je verslaving verlost raken. Bovenstaand
stappenplan geeft aan hoe je dit best aanpakt.
De duur van het afbouwschema is voor iedereen
anders, afhankelijk van je gebruik.

HULP UIT DE NATUUR
BIJ EEN VERSTOPTE NEUS
Cinuforce menthol van A.Vogel
• Werkt snel ontzwellend
• Geen verslavende werking
• 100% natuurlijk

Meer weten? Op avogel.be vind je meer informatie. Volg ons ook op:

avogelbe

avogel_be

avogel_be

