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Nyhet! KidsClin Spray Ear Drops – lindrar
öronvärk och hjälper till att avlägsna vax i
örat
Nya KidsClin örondroppar har utvecklats för snabb och effektiv lindring av
öronvärk, avlägsning av öronvax och förbättrad hörsel. KidsClin örondroppar
innehåller endast naturliga ingredienser. De är säkra att använda och har
väldokumenterad effekt. KidsClin säljs receptfritt på apotek.
”Utbudet av egenvårdsalternativ för barn med öronvärk har länge varit
begränsat. Nu finns KidsClin örondroppar i sprayform – en unik produkt som

kan användas av alla i familjen från 2 år och uppåt”, säger Clara Stigring,
Brand Manager på Karo Pharma.
Öronvärk är mycket vanligt och kan ha många olika orsaker. När barn drabbas
av ont i örat beror det ofta på förkylning eller öroninflammation.* Vanligtvis
går besvären över av sig själv, men receptfria egenvårdsprodukter kan hjälpa
till att lindra värken.
Nya KidsClin Spray Ear Drops är örondroppar i sprayform som har tagits fram
specifikt för att avlägsna öronvax, förbättra hörseln och lindra smärta i örat
vid öronbesvär.
Naturligt, snabbt och effektivt – så fungerar KidsClin örondroppar
KidsClin är en medicinsk produkt i form av örondroppar med ett praktiskt
spraymunstycke för smidig och effektiv användning. De huvudsakliga
ingredienserna i KidsClin är naturliga oljor och extrakt.
KidsClin verkar genom att mjuka upp öronvaxet och smörja hörselgången.
Härigenom bidrar produkten till att avlägsna öronvaxet naturligt från
hörselgången, vilket förbättrar hörseln och lindrar öronsmärtan. Dessutom
bildar KidsClin en oljefilm som skyddar hörselgången mot yttre föroreningar.
Korta fakta KidsClin Spray Ear Drops
•
•
•
•
•

Endast naturliga ingredienser
Snabb reducering av öronvärk
Säker för barn att använda
Kliniskt bevisad effektiv
För hela familjen (från 2 år)

Var hittar jag KidsClin?
KidsClin Spray Ear Drops säljs receptfritt på apotek, både i butik och online.
Rek. cirkapris: 179 kr/7 ml. På apotek finns även fler produkter i KidsClinserien – för hudirritation, skorv och blöjeksem. Läs mer på vår hemsida
www.kidsclin.se

Högupplösta pressbilder finns i vårt pressrum:
www.mynewsdesk.com/se/karopharma
Frågor? Kontakta Clara Stigring, Brand Manager, Karo Pharma. Mobil: 0725001026.
E-post: clara.stigring@karopharma.com
* https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/oronoch-balans/ont-i-orat/

Karo Pharma är ett läkemedelsföretag med inriktning mot försäljning och
marknadsföring av receptbelagda läkemedel (Rx), receptfria läkemedel (OTC)
och egenvårdsprodukter. Karo Pharmas produkter finns tillgängliga i över 60
länder med målsättningen att förbättra hälsan och öka livskvaliteten för
patienter och konsumenter. Genom organisk tillväxt och strategiska förvärv
har Karo Pharma på kort tid etablerat sig som ett av de ledande
läkemedelsbolagen i Norden och stärker nu sin position på andra europeiska
marknader. Karo Pharmas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har
drygt 150 anställda i 8 länder. Karo Pharma är noterat på Nasdaq
Stockholmsbörsens lista Mid Cap.
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