REPORTAGE

September… Na een welverdiende vakantie gaan je kinderen
terug naar school. Het weer verandert en ook virussen steken
terug de kop op. Hierdoor wordt het immuumsysteem
zwakker met soms een pijnlijke keel als gevolg. Bovendien
is het na een rustigere zomerperiode ook vaak drukker op
het werk en staan er heel wat ongeopende mails op je te
wachten. Gevolg ? Je to do lijstje wordt weer eindeloos lang.
Dergelijke stressfactoren uit je omgeving kunnen aanleiding
geven tot de ontwikkeling van pijnlijke aften.

Keelpijn behandelen
Een branderig gevoel? Pijn bij het slikken ? Een rode gezwollen keel ? Het zijn symptomen die
hand in hand gaan met keelpijn. En wanneer je last hebt van je keel wil je de pijn uiteraard zo
snel mogelijk verzachten. Plantspray® is de oplossing van Boiron op basis van Echinacea en
Plantago, die zorgen voor een verlichting van de pijn en lokale irritatie.

Aften doeltreffend behandelen
Aften zijn oppervlakkige letsels van het mondslijmvlies, die zich voordoen als pijnlijke
grijs-witte of gele zweertjes in de mond. Het duurt zo’n 1 à 2 weken vooraleer ze volledig
verdwenen zijn, vandaar belang van een goede behandeling. Plantspray® verlicht snel de
pijn die door aften veroorzaakt wordt.

Uitlokkende factoren
• Erfelijke factoren
• Stress kan de ontwikkeling van aften negatief beïnvloeden
• Aften worden tevens gelinkt aan mondletsels
(bijvoorbeeld door te bijten op de wang, je tanden
te poetsen met een harde tandenborstel etc)
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• Ijzer- en vitaminetekorten
• Hormonale veranderingen
• Infecties die een verminderde weerstand
met zich meebrengen
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• Een overgevoeligheid aan bepaalde
voedingsmiddelen of bepaalde geneesmiddelen
kan zich uiten onder de vorm van aften

✓ Voor iedereen vanaf 2 jaar
✓ Snelle verlichting
✓ Sprayvorm : geen pijnlijke slikbewegingen
✓ Goed bereik van de pijnlijke zone
✓ Goede tolerantie
✓ Makkelijk om mee te nemen

Homeopathisch geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker.
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vanaf 2 jaar.
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