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Kategori Alpine

Alpine Ear Spray, Ørevoksspray 50 ml
Model/Varenr.: 113.31.104

99,00 DKK
Alpine Ear Spray mod ørevoks hjælper dig af
med overdreven ørevoksEgentlig er ørevoks
en naturlig beskyttelse af øret og øregangen.
Overdreven produktion af ørevoks kan dog
være ret ubehageligt. Det kan desuden give
dig generelt ubehag i form af kløe og
irritation. I værre tilfælde kan det resultere i
deciderede øresmerter. Derfor er det helt
forståeligt, at mange søger hjælp til fjernelse af
ørevoks på en sikker måde.Måske oplever du en
uhensigtsmæssigt stor produktion af ørevoks,
hvis du bruger ørepropper eller
høreapparater. Det betyder naturligvis ikke,
at du skal droppe hverken høreværn eller
høreapparat. Derimod skal du prøve at afhjælpe
problemet ved at bruge en spray mod
ørevoks.Hvis du arbejder (eller på anden måde
opholder dig) i et støvet miljø, vil du også have
gavn af en ørespray til rensning af dine
ører.Alpine Ear Spray er en ørespray, der kan
bruges af alle med for meget ørevoksAlpine
Ear Spray er en ekstra mild ørespray, der
blandt andet indeholder en række naturlige
produkter. Herunder ingredienser som
glycerin og kamille ekstrakt, der gør, at den
kan bruges af enhver med overdreven
produktion af ørevoks.Desuden har denne
Alpine ørespray en ergonomisk form, så
applikatorens afrundede dysespids ikke
presser på din trommehinde. Dette er ikke
uvæsentligt, da mange bruger vatpinde til at
fjerne ørevoks. Vatpinde gør dog ofte mere
skade end gavn. En ørevoks spray er skabt
specifikt til det formål at fjerne ørevoks på en
enkel og sikker måde.Reducér mængden af
ørevoks med en ørevokssprayRegelmæssig
brug af Alpine ørevoksspray hjælper desuden
med at forhindre overdreven dannelse af
ørevoks fremover. Så ikke kun hjælper denne
ørespray mod ørevoks her og nu. Den vil også
afhjælpe (eller i hvert fald reducere) mængden
af ørevoks fremadrettet.Som en ekstra
bonus forlænges levetiden af dine ørepropper –
og standen af dine høreapperater – når du
kommer af med din overskydende ørevoks.
Det er nemlig især smuds og snavs, der
skader både ørepropper og høreapparater –

foruden selve din ørekanal, naturligvis.

