
Så tar du bäst hand om dina öron i sommar

En sommar full av sol och bad – fri från vaxproppar.
Bara för att vi går in i semestertider får vi inte glömma bort att ta hand om våra öron. 
Testa Revaxör Olja i sommar – en förebyggande produkt som återfuktar dina hörselgångar 
och förebygger uppkomst av vaxproppar.

Du hittar Revaxör Olja hos Apoteket.

Finns det någon tid på året man verkligen vill känna sig på topp så är det onekligen under 
sommaren. Man plockar fram sina somrigaste kläder, snörar på sig sina vitaste sneakers och 
jobbar hårt för att få den perfekta brännan.

Med allt fokus på det yttre kan det vara lätt att glömma bort hur man faktiskt mår inne i 
kroppen. Som i sina öron, exempelvis.

Vaxproppar tar inte sommarledigt och det är därför viktigt att ta hand om öronen – även när 
fokus ligger på picknickar i parken och sena kvällar på altanen.

Just därför finns Revaxör Olja – en vårdande produkt som förebygger uppkomst av vaxproppar.

Gör dina öron en tjänst i sommar – testa Revaxör Olja!

Oljan smörjer hörselgångarna vilket gör att örats rengöringsmekanism förbättras och 
öronvaxet rinner lättare ut.

Perfekt inte minst under sommaren, då bad med största sannolikhet står på schemat.

Råkar man få in vatten i örat blir öronvaxet extra segt, vilket i sin tur kan resultera i att 
vaxproppar bildas – något man gärna vill undvika.

Skulle en vaxpropp uppstå behöver det dock inte betyda att sommaren är förstörd. Då är 
det bara att använda Revaxör öronvaxlösande medel – finns både som spray och som droppar!

Låt inte vaxproppar sätta stopp för din drömsommar – testa Revaxör Olja spray redan i dag!
Trevlig sommar!

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

ORION PHARMA AB
Tel: 08-623 64 40 | infoswe@orionpharma.com | www.revaxor.se

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

