Håll öronen rena från vax med
Revaxör Olja – så funkar det

Revaxör Olja är produkten som förebygger uppkomst av vaxproppar. Men hur fungerar det
egentligen? Här kommer en snabb genomgång.
Vill du också förebygga uppkomst av vaxproppar? Testa Revaxör Olja i dag!
Vaxproppar är en av de vanligaste öronrelaterade orsakerna till att man uppsöker sjukvård.
Det är därför extra viktigt att man tar väl hand om sina öron och ser till att rensa dem på vax
emellanåt.
Många använder sig gärna av bomullspinnar, men faktum är att det inte är särskilt bra för dina
öron. Risken finns nämligen att det får motsatt effekt och i stället bidrar till att vaxproduktionen
ökar. Det finns också en risk att man råkar peta vaxet längre in i örat.
Ett bättre alternativ är Revaxör Olja spray – en vårdande och förebyggande produkt som
sprayas i hörselgångarna.

Vill du testa Revaxör Olja? Beställ hem produkten från apotek redan i dag!
Oljan smörjer hörselgångarna och minskar därmed klåda, samtidigt som örats naturliga
rengöringsmekanism förbättras, så att öronvaxet lättare rinner ut ur örat. Fiffigt, eller hur.
Produkten är dessutom enkel att använda. Du värmer bara sprayflaskan i handen i några
minuter tills den nått kroppstemperatur. Är det första gången du använder den bör du först
spraya några gånger i luften, med munstycket vänt bort från dig.
När det blivit dags att spraya i själva hörselgången tar du tag i den övre delen av ytterörat och
drar försiktigt bakåt och uppåt. Håll sedan flaskan upprätt, sätt spraymunstycket vid hörselgångens mynning och spraya 1-2 gånger. När du är klar drar du örsnibben upp och ner några
gånger i en försiktig, vridande rörelse.
Upprepa proceduren 1-2 gånger i veckan. Vid regelbunden användning minskar risken att
drabbas av vaxproppar.
Busenkelt – men dina öron kommer tacka dig!

I rutan nedan hittar du samtliga apotek där du kan köpa Revaxörs produkter.

Här kan du köpa Revaxör
Apotek Hjärtat 				Kronans Apotek
Apotea 					Apoteksgruppen
Apoteket AB					Lloyds Apotek
Apohem					Meds
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