
                 

 

 

 

 

Q Vicks First Defence 
• SOGUK ALGINUGINI DURDURMAYA YARDIMCI OLUR* 

Ürünü ku llanmada n Once lütfen lw llanma ıaıım atım dıltkatl ıce okuyunuı . Emın 
olmadığını, bı rt8Y olduğutkta ya da ıorularını.ı: oldu§unda lütfen ecıacın Llll 
danışım,. 

S•i•••'•••lıiı •• ı , .. p,? 

1 2 3 4 
1:SoOul alt;ıırıh{ıı vırilSerı burnun arta taratındakı hücretereyütey rueplti ı1en 

ı rıcılığıyla tuııınıır ve h iicralen l..'l l b etmeye bı;ıa,. 
2:Vııils ler hlllıı ~olı lını'fi bıJlıymhiicu d unbıDı;ık~k yınıtırııteııkle r. 

Solu k ı lgınlıDının ilk beliıtıleri nı lbotıırı ırtuınıl ı ki g ıdıklırvna ya da 
ha p11mıa gl bı)yar,uımu. 

3:Viniıler çoCalmaya ve yav~mayaclavam eder. Has ıalık be~rıılerı şıddeılenır. 
4: Enfeks~on ıamolaıaks<JOtıkalQın•{ıına dönüşür ve tüm rahatsı, edıci 

be lırtılerı ol't"Waçıhr. 

Fitıt Oııfarıcetı.,.n ıpr.,.ı .. ııl çalıtır? 
Grip lıtıtZtfİ Nmptctııdınnvt'f■ Hf .. Mtınhjıııın ilk NlirtiltrilMlt 
kuNanılı:ıtr,ında. -ı .. .ı,ı.tıtı Yiriıleriııiı tııt■Mr_. çelal ıhlı lıı,.ııarb 
ltıı•H• eıkı g6ırteııı {bu nedenle burun ıprayı dır). 83llangıç a;amasındakı 
ıoOuk algınlıDının ıam bir ıoOuk elgınlı(ıına dOnLişme rıılıını aıeltmak ı çın 
\lırüsleri hıp&ııdıw, ıtiı:iıiı'-fti' irw vücudunuwnı;toOalyotta\lıriiftn 
ıızılıl•tf•••ınıy ııı-dımcı olur. 

•ilk belN1~eri nde kulla n~ dığ ıod ı 

1. HAPSEDER: Beıveııır m ıkrı>-Jel lomıülü, burnun ı rkısındı se"fm eııe 
bı;lıyıın .ıofuk ı l gmlıi ı \llı ü.ı lerini yakalı r\l eon lı rın g elıpıe.ımıve 
yaw ılm as ını 6nlemeyeyardımcı olur. 

Z. ETıı:lsizlEŞTIRIR: Mıkıo1el burun bofluDunun pH ını aıal,r\le \Ilı üsleri 
eılıısıı hale geıır ır, çoDalaıek w idaha faıta has ıa etme kabil,, eılerıni 
aıaltır. 

3. LIZAKlAŞTIRIR: Ardında!\ bumu tımıler\19 eıkı9ı hale getınlmş\lırüsün 
vic u ıı n dojı lyollı uuk la;tırılmısını yı rdımc ı olmak İÇii\ vücudun dojıl 
.ovunma mekın iı:ınuı olan .sa lgıl ınmıyı ı nurır (mı deye ~of nı veya bu nın 
ı kıntısı şeklınde). 

Kli•lıılarıılı: lı:ıadaınıf:ırl 

GriJ Mtllıri ... , ... ıan■ "Y• ııjıılt■ltıııılıle■ıı llt hliıtilıriıN 
kullanıldıQındaVicks F ınt Deferıce burun spreyı hnf niıılı: alıı•lıiı•ı• 

~::.ezı!: ::r:::ıı~::~:1:r::::1:-:~~~llıtınewıyınl ııııcı 

l■lla•mı talıııab 

Gnp berıren semptomların veya soğuk alı;,nlı(lının ıl k belırtılenn l (örnel;ıırı 
b Gva,ın arltasndeld gıd ıklanmaveya hapşırrm) hısısede rhi ■etmu, tambır 

::~~.~~~~::;~:~~:,,C~!'~1ı~~•:vr:nba~lı~t~::~Duk 
Yeti,ltinlını ı;ocıUıı rl1 Z yııpeiıeri~ Her 1Mınndeiğineginıtııı4~ı 
lr.ad• 2·3•nııy ırnııılayı■.Uwulımılı r ır ısınd ı 4 uıı bulund unı n ve 24suı 
içeosınde 4detı dı n bılı kuhnmıyın. 

En iwi aır-.çl• için be inler kaybo lduktan sonra 2 gün bw unca kuNanm~a 

~~J,t'Cinıcı.tıi fekilde kullanın: Ba,nı:ı ağıııad■r\ fıl)l'~I burun delıi)ıne 
sok.aralı;. (4)rtryın ocono buıun ıç yüıey,ne doı;ıru yönlendinn. Bı.munorta 

~:::ıı":ı~::ntıı~~n~,~~;;:.::ıe::~:ı,~~~~:ı:.:~:ı 
uıttu ~ı•L DıOer burun delı{ıi içırı tekrarlayın . 

!~::~~;~~~~:.~kuıc~ıı~~:!~i:t:ac;;:•~::r:an)~ fllfl11dı k 
K• hmındın.sonrı 14)feyın •cunu ıemıı:leyınvı koruyucu bı;ııt ı d et ı;ıinn. 
ı haladan daha büyük saklama ıüırelennde<ı ıorıra. l:ullanım:lan 6nce tekrar 
ı• kulanımtsnerilerıne UVQ"1işleırlerıyapılllı'. 
• t2 , ,,• ahınuld çacııld• içi• ı,ıı■ 4efiltir. 
• Hıınıle ve eıru:lren kad ınlı nn kıı bnııntınOnc ı dokıortınnı d ı nı;mılın 

tıwıııye edk 
• Aynı(ır(:ınıi bırden lMa kııikuhnnıanıalıdır: h asıaı• lxhtabilır. 
• S■dıııcııbının y~ıwlıı ltılı.n. içniir. 
Onenlen doıdaın faılasn kullan~n 

f"'m Dılınce bum _.-.,n lııllırslı■nn■ lııl:ltrııııluir? 

Fuı0eleoı: e bunınspnıyırııkulı rıırkarı lıur•n ı kınıısı, bunın ııkı rıkij ıvavı 
ueçıcı bıımı h ıuiyı;ıyıbilirıinıı:. Bıı tıe~11 ~erli riinii nnotmaı çıı ı;ıGınm 
i taıetlerıdır. Safılıfıırv l çın ıarar• de!)ı ldır \le t.ıı:u n ıtirmaı. 

El er lıuhiı Ovım ederıı, iiıiini kdırımıyı bnkın. 

Sııııdı.ıtımlardaııeçıcı ba, ıQr~ bı.nıl\ g ı5tve botundı ıQrıbildinlmştır; 
ilriinbıUarıımıda rd unıld uG undıbu belırı• erınlıcıbır. 

Apğıdalı:ı durumlarda ecıacırıııavvt ı dolttonınuıa darıııın: 

• SoOuk aıoınlı(ıırııı 1 ı;ıünden urun sürer• 
• Seınptomlu köıüte;ı-vı dı ıte; e;lik ederse 
Ka,ara ll(iıetemas etıresı tıalınde, ıı.ı ileyıtaııın ve derhaltıbbiyardım alın. 

Kıllır.ıdııı:n tını::. diktı:ııı •dil--1• 

• Ürüniinıçenilfll lr. onırol edınva ıç en§ndekı hrhırııı i bır mı ddeye kı111 
ı;ı-ıd uyırlıyurv bııüriinii kııllıırınıyırı. 

• Burun. kulalr.veyabol,aı haıstııyeıınlr varsa bu tiriınü kulanıııadan6ncı 
_ dobonınuıa darııı ırı . 

•r:Ouk alı,nlı(ıı da burnunumn ıç yüı:eyı nıtl"llınJ ıdabılırvebı,ıenbururı 
anamasına neden olabı lır. 

v ksFırstDetencıbunırıııırevt~t(mbt.ırunawııwnatıür(ı11erııib\. 
bu un ıç yiiıeyw1ı tıhıq ederek buı•nkınaınuını neden oııı.,. Bu ıür 
kıflimı lırçoknı dırlı-, ıı nelılı:lı hılilır vekııı s ürelıılıı. S ot uk ılıırılr.lıoıı 

1 

.ııruıodı bırunkınımısı ol uru Vıı:k.ı Rııı Delenı:a lıu nı n spreyıoı 
l:ullaMıayı nıı. Efıer bvrunhnanıan üninll kullanırken ya dakıA!anımdan 

=:,nk~==~t~!:~~n~u,':'s~u:1:ıu:~~::.;~~ir oede~ a 

Aıer,k reakıııvonya dayan eıkı gOtulmısi dur urııunda Uf ünü kı.ıllaMıeyıderhal 
ııhriırı• ve derhaldoktoı yada ecıac:ırıııa danıırn. 

'c■ -.lıilır 
Aqua. ~ droxypro P't'I Meıhyj celuloı:ı,. Succını cAcıd,. Oıiodiurıı Succınaıa. 
PCA. P~I AJıcohol,Zınc EDTA.Zinc Acetate, P~ısorbate BJ.Aroma: 
ıJvl entho~ Camphor, E uc~ ptolL Sodium Sacch an n 
mt0...._benınıpnırininHlıt-111 

Dılı. ıuıunur. 25'C' nın aHındal; ııcaklr.ldaıda, dırekl günef ıtı(ıından ı.ıı:alr.ta 
sakli!Jfn 
Karton ya da ı•ıerıın üıennde ya,anıon kıA!annıa tanhınden ıonnı bu üriınO 
lwllaMıayın. 

Çocuklannerışebıleceğıyerdan urak tutun 
B• k• lı rımı lılr.matırıılekrı r okuına k ısıeyebılı.ıını.ı. Bu n ed enleiiriinbiıeoı 
b~arbu kalınma ı:a lımaıını saklayın. .. 
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t2ya, ahııdaki çocuklarda w•anım ~ıµ-ıd~.-. 

PGT338lb OOOOXllO ( Eeunınyıkımı .ıpreyı 


