
Enkla hemmabehandlingen  
mot vaxpropp i örat

Revaxör öronvaxlösande medel finns både som spray och som droppar och hjälper till med att 
lösa upp öronvax och ta bort vaxproppar. Produkterna är enkla att använda vilket gör att du kan 
bli kvitt vaxproppen själv i ditt hem.

Vill du minimera risken att drabbas av vaxproppar har även Revaxör en produkt som fungerar 
förebyggande, nämligen Revaxör Olja

Oljan smörjer hörselgången och minskar därmed klåda, samtidigt som örats naturliga 
rengöringsmekanism förbättras, så att öronvaxet lättare rinner ut ur örat och risken för att  
drabbas av en vaxpropp minskar.

Vill du också förebygga att vaxproppar uppstår? Köp Revaxör Olja!

I rutan nedan hittar du samtliga apotek där du kan köpa Revaxörs produkter.
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Att drabbas av vaxproppar är varken ovanligt eller farligt. Däremot kan det vara irriterande 
och leda till symtom som klåda i hörselgången eller nedsatt hörsel. När det väl händer är det 
tur att Revaxör öronvaxlösande medel finns till hands.

Att vi människor har öronvax är inget negativt i sig. Tvärtom, öronvaxet fyller faktiskt en viktig 
funktion – nämligen att hålla hörselgången ren. När vaxet rinner ut ur örat tar det med sig skräp 
och städar på så sätt upp i örat.

Däremot kan det hända att öronvaxet inte rinner ut som det ska, och då finns en risk att  
vaxproppar uppstår.

Har du drabbats av en vaxpropp? Köp Revaxör öronvaxlösande medel! Finns både som droppar  
och som spray.

Anledningarna till varför detta sker är många. Det kan handla om att man använder 
tättslutande hörapparater, öronproppar eller hörlurar som sitter i hörselgången. Användande  
av bomullspinnar vid rengöring av öronen kan också bidra till ökad vaxproduktion.

För andra handlar det helt enkelt om att man har trånga hörselgångar, eller segt öronvax.

Om man har drabbats av en vaxpropp behöver det inte innebära att man måste söka vård, utan 
det finns faktiskt enkla hemmabehandlingar som många gånger är lösningen på problemet. Som 
Revaxör öronvaxlösande medel, exempelvis.

Här kan du köpa Revaxör

Apotek Hjärtat     Kronans Apotek

Apotea      Apoteksgruppen

Apoteket AB     Lloyds Apotek

Apohem     Meds

https://www.apotekhjartat.se/soksida/?query=revax%C3%B6r
https://www.kronansapotek.se/hitta-produkter/?q=revax%C3%B6r
https://www.apotea.se/sok?q=revax%C3%B6r
https://www.apoteksgruppen.se/sok?query=revax%C3%B6r
https://www.apoteket.se/sok/?q=Revax%C3%B6r
https://www.lloydsapotek.se/produkter/varum%c3%a4rken/revax%c3%b6r/c/lase_B_Revax%C3%B6r
https://www.apohem.se/sok?q=Revax%C3%B6r
https://www.meds.se/sok/?q=Revax%C3%B6r

