eukalyptový olej

INKA
NOV

má antibakteriálny
a protizápalový účinok
v dýchacích cestách,
zlepšuje dýchanie

ČISTÍ

hypertonický roztok
morskej soli
zabraňuje vysychaniu
nosnej sliznice a má
mierny odpúchajúci
účinok

Aspecton

Sprej do nosa

Aspecton

dexpantenol
ošetruje, chráni
a regeneruje
nosnú sliznicu,
posiľňuje zvlhčujúci
účinok morskej soli

mätový olej
stimuluje receptory
chladu pre pocit
uvoľneného
dýchania

JE
U
Č
H
VL

tymiánový olej
uvoľňuje hlieny,
je veľmi účinný
proti baktériam
a plesniam

Sprej do nosa
UNIKÁTNA KOMBINÁCIA

MORSKEJ SOLI
S ÉTERICKÝMI OLEJMI

A DEXPANTENOLOM
Vyvážená pomoc pri nádche
a upchatom nose.
Pomáha aj pri alergickej
(sennej) nádche.
Zdravotnícka pomôcka

O
JE
TRU
ŠE

vytvorí na nosnej sliznici
ochranný film, ktorý
podporuje jej zvlhčovanie
a zachytáva škodlivé látky

Z

hypromelóza

Ideálne riešenie
pre nádchu
a upchatý nos
To neplatí iba na nádchu z prechladnutia,
ale aj alergickú (sennú) nádchu.

Hypertonický roztok morskej soli pomáha šetrne
zmenšiť opuch, pričom NEVYTVÁRA NÁVYK.
Unikátna kombinácia účinných látok zároveň
ošetruje a regeneruje namáhanú nosnú
sliznicu. Nosná sliznica je potom odolnejšia
proti novej infekcii.

Aspecton

Sprej do nosa
• hypertonický roztok
morskej soli
(zodpovedá 1,1% roztoku kuchynskej soli)

• mätový éterický olej

• tymiánový olej

Pri problémoch so silno upchatým nosom, keď
je užívanie dekongestantov nevyhnutné,
je Aspecton® sprej do nosa ideálnym doplnkovým
prípravkom.
Dôležité je užívať Aspecton® sprej do nosa počas
dňa a druhý prípravok na zmenšovanie opuchu
v noci. Upchatý nos tak nebráni zaspávaniu
a kľudnému spánku.
Kombinovaná liečba znižuje nebezpečenstvo
vedľajších účinkov a chráni nosnú sliznicu pred
poškodením.

ÚČINNÝ

Aspecton®
A BEZ
sprej do nosa svojím
NÁVYKU
unikátnym zložením
vypĺňa medzeru medzi
syntetickými prípravkami
na zníženie opuchu nosnej sliznice a kvapkami
/ sprejmi s čistým roztokom morskej soli.
Dávkovanie pre dospelých a deti od 8 rokov:
1-2 vstreky Aspectonu® spreja do nosa do každej
nosovej dierky viackrát denne podľa potreby.
Aspecton® sprej do nosa nepodávajte deťom
do 8 rokov.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia počas
obdobia 7-14 dní, obráťte sa na lekára.

• eukalyptový olej

Aspecton®

sprej do nosa je alternatíva
k prípravkom (dekongestantom), ktoré síce rýchlo
znižujú opuch sliznice, ale majú podstatné
vedľajšie účinky, vytvárajú závislosť a ich dlhodobé užívanie môže poškodiť sliznicu.

Zloženie:

• dexpantenol

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní
Aspectonu® spreja do nosa počas tehotenstva
a dojčenia, preto ho môžete používať iba po
dohode s lekárom.

• hypromelóza

Aspecton® sprej do nosa nesmiete používať pri
alergii na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto
spreja, ako aj pri ochorení dýchacích ciest
sprevádzanom výraznou precitlivenosťou
dýchacích ciest.

• gáfor a mentol

Aspecton® sprej do nosa nesmiete používať ani
po operácii nosa alebo po úrazoch v oblasti nosa.

Krewel Meuselbach s.r.o. Cintorínska 7,
811 08 Bratislava, e-mail: krewel@krewel.sk
Zdravotnícka pomôcka. Voľne predajné vo Vašej lekárni.
Pre deti od 8 rokov. Pozorne čítajte príbalový leták.
Neobsahuje konzervačné látky.

