SK
propo

lzotonický roztok na zvlhčenie
a čistenie nosa

nosový sprej
Zdravotnícka pomócka
Zloženie
Voda, chlorid sodný (morská soľ), extrakt propolisu
Účel určenia
lzotonický roztok na zvlhčenie a čistenie nosa.
Nosový sprej Apicold® propo normalizuje funkciu nosovej sliznice prirodzeným spôsobom.
Jemne rozptýlený izotonický roztok umožňuje
pôsobenie na celom povrchu nosovej sliznice.
Jeho zloženie napomáha vytvárať prirodzené
pH a hydratovať nosovú sliznicu a zároveň
rozpúšťa suché nečistoty nahromadené na
sliznici, čím uľahčuje dýchanie. Prídavok propolisu zvyšuje stabilitu prípravku.
Odporúča sa
• na každodennú hygienu nosovej sliznice
u detí a dospelých,
• pri pobyte v klimatizovaných miestnostiach,
• pri vystavení sa prachu a škodlivým vplyvom
ovzdušia,
• pri pobyte v suchých a teplých miestnostiach
(s ústredným kúrením),
• pri príznakoch alergickej nádchy a nachladnutia.
Návod na použitie
Vstreknite nosový sprej Apicold® propo do
oboch nosových dierok podľa potreby. Jeden
vstrek do každej nosovej dierky postačuje na
zvlhčenie vysušenej sliznice. Na odstránenie
suchého sekrétu z nosa vstreknite do oboch

nosových dierok vačšie množstvo nosového
spreja Apicold® propo. Vložte do nosových
dierok vatový tampón, aby kvapalina nevytiekla, kým suchý sekrét nezmäkne.
Upozornenia
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Neodporúča sa deťom vo veku do 4 rokov.
Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby
fľaštičku používala vždy len jedna osoba.
Ak máte alergiu na propolis, nesmiete používať
tento prípravok.
Po prvom otvorení spotrebujte do 30 dní.
Len na vonkajšie použitie.
Skladovanie
Skladujte na suchom a tmavom mieste pri
izbovej teplote.
Obsah balenia
30ml
Číslo šarže (kód dávky) a čas použiteľnosti sú
vytlačené na spodnej strane balenia.
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