Návod k použití

soft
Pro každodenní péči o nos a zachování zdravých nosních funkcí
Nos je branou do našich dýchacích cest
a chrání naše plíce. Nosní sliznice, pokud
je neporušená a optimálně zvlhčena,
filtruje a zvlhčuje vzduch vstupující do
dýchacího systému a také ohřívá studený
vzduch na tělesnou teplotu.
Znečištěný, chladný a/nebo suchý vzduch
(například ve vytápěných či klimatizovaných prostorách, automobilech, vlacích či
letadlech) však často vyvolává vysychání
a podráždění nosní sliznice a zhoršuje její
funkci.
Quixx soft je přírodní přípravek ke zklidnění citlivé nosní sliznice, který jí pomáhá
zachovat vlhkost, filtrovat a také zvlhčovat
proudící vzduch. Tím přispívá k tomu, aby
dýchací systém zůstal zdravý.

Co je Quixx soft a co obsahuje
Quixx soft je přírodní izotonický nosní
sprej, k ter ý obsahuje mořskou vodu
z Atlantského oceánu s hodnotnými minerály a stopovými prvky a přidaným výtažkem z Aloe vera.
Koncentrace soli v přípravku Quixx soft je
přizpůsobena úrovni přirozené pro lidské
tělo a sprej je tedy k Vašemu nosu šetrný.
Ve 100 ml přípravku Quixx soft je obsaženo 28,6 ml vody z Atlantského oceánu,
71,4 ml čištěné vody a 0,05 g extraktu
Aloe vera.

•	Qui x x s of t z vlhč uje nosní sliznic i
a pomáhá ulevit podrážděné nosní sliznici:
	Voda z Atlantského oceánu obsažená
v přípravku Quixx soft zvlhčuje nosní
sliznici a podporuje její filtrační funkci.
Výtažek z Aloe vera dále podporuje zvlhčující účinek slané vody a pomáhá zklidnit a ulevit podrážděné nosní sliznici.
Quixx soft má také následující
výhody:
• Obsahuje pouze přírodní látky
• Bez obsahu konzervantů
• Nevyvolává závislost
•	Bezpečný při dlouhodobém používání
Proto Quixx soft podporuje ochranné
funkce nosu a pomáhá jej zachovat
zdravý.

Kdo může Quixx soft používat?
Dospělí, mladiství a děti starší 6 měsíců.
Quixx soft je také možné používat během
těhotenství a kojení.

Jak se Quixx soft používá?
Malé děti (starší 6 měsíců) a děti do věku
5 let:

Na co se Quixx soft používá?

1 vs třik do každé nosní dírk y až 4x
denně.

•	Každodenní péče o nos a jeho čištění

Děti starší 6 let a dospělí:

•	Podpůrný prostředek při prevenci nosních příznaků nachlazení

1–3 vstřiky do každé nosní dírky několikrát
denně, podle potřeby.

•	Úleva pro vysušenou, podrážděnou či
bolavou nosní sliznici

Jak se Quixx soft používá?

•	Podpůrná léčba rýmy a zánětu nosních
dutin
•	Pomoc pro děti, které se ještě neumí
vysmrkat

Jak Quixx soft působí?
•	Quixx soft čistí nos:
	Změkčuje nahromaděný hlen v nose
a tím ulehčuje jeho odstranění. Vymývá
z nosu alergeny a mikroby, čímž snižuje
jejich expozici na nosní sliznici.

Sejměte kryt. „Připravte“ lahvičku několikanásobným stlačením pumpičky, dokud
se nezačne tvořit jemná mlha (Obr. 1).
Nyní je sprej připraven k použití:
Vložte trysku do nosní dírky a stlačte manžetu po obou stranách trysky (Obr. 2). Po
každém použití očistěte trysku a nasaďte
kryt.
Tryska vystřikuje odměřenou dávku spreje, který se rovnoměrně rozptyluje a zvlhčuje a současně čistí nosní sliznici.

Quixxsoft_160x300_CZ_V071656-01.indd 1

BERLIN - CHEMIE AG
Product:

25.10.2011 16:46:42 Uhr

9,5 pt

Leaflet

Quixx® soft

Product No.:

V071656/01

Language:

Chzech

Size:

160 x 300 mm

Colours:

1. Pantone 282

Datum:

25.10.11

Re-proofing
Ready for printing
Melchert

BC 11-4271

Signature

Popis balení
Quixx soft se dodává v lahvičce obsahující 30 ml roztoku. Každá lahvička obsahuje přibližně 220 vstřiků. Pumpa lahvičky
obsahuje zabudovaný antibakteriální systém, který po celou dobu používání zabraňuje bakteriím kontaminovat přípravek.


Obr. 1

Nepoužívejte Quixx soft po době použitelnosti vyznačené na obalu za symbolem
.

Obr. 2

Jak dlouho se může Quixx soft používat?
Pro délku používání neexistuje žádné omezení. Budete-li mít nějaké otázky, zeptejte
se, prosím, lékárníka.

Kdy se Quixx soft nesmí používat?
Quixx soft nepoužívejte, pokud jste přecitlivělý/á (alergický/á) na mořskou vodu
nebo na Aloe vera.

Možné nežádoucí účinky
Doposud nejsou známy žádné nežádoucí
účinky.

Quixx soft spotřebujte do 6 měsíců od
otevření lahvičky.
Výrobce:
PHARMASTER
ZI de Krafft
67150 Erstein
Francie
Distributor:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Německo

Jak uchovávat Quixx soft
•	Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě.
•	Uchovávejte mimo dosah a dohled
dětí.
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