
1. КАКВО Е КУИКС® И КАК ДЕЙСТВА
100 ml от КУИКС® съдържат 84,6 ml нату-
рална вода от Атлантическия океан и
15,4 ml пречистена вода.

Разтворът е бистър, безцветен и няма
мирис.

КУИКС® е хипертоничен спрей за нос (кон-
центрацията на сол е равна приблизител-
но на 26 g NaCl на литър). Спреят съдържа
натурална вода от Атлантическия океан с
ценни минерали и микроелементи.

КУИКС® е натурално средство срещу
запушен нос и запушени синуси, както и
за облекчаване на чувствителната носна
лигавица, която е особено важна за запаз-
ването на здрава дихателна система.

 КАК КУИКС®  УЛЕСНЯВА ДИШАНЕТО

•  Ефикасно облекчава запушения нос и
синусите при простуда, грип или алер-
гии

•  Активно почиства носните канали
•  Овлажнява лигавицата на носа

Така КУИКС® помага за възстановяване на 
функциите на носа и в резултат на това се 
намалява риска от усложнения (синузит, 
отит) и подобрява дишането.

КУИКС® ИМА И СЛЕДНИТЕ ПРЕДИМСТВА

•  Съдържа само естествени съставки
•  Без консерванти
•  Не води до привикване
•  Безопасен при продължителна употреба

2.  КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА КУИКС®
Възрастни, деца и кърмачета на шест или
повече месеца.

КУИКС® може да се използва по време на
бременност или кърмене.

3. КАК СЕ ИЗПОЛЗВА КУИКС®
Винаги използвайте КУИКС®, следвай-
ки стриктно тези указания за употреба.
Моля, ако не сте сигурен, консултирайте
се с Вашия лекар или фармацевт.

Указания за употреба

Носът е входната врата към дихателните пътища и предпазва белите дробове. Здравият нос 
филтрира въздуха като задържа дори толкова малки частици като поленово зърно, овлажнява 
въздуха, който дишаме и затопля студения въздух до телесна температура преди да достигне 
до белите дробове. 
При простуда, грип и алергии, придружени от запушен или течащ нос, тези функции се нарушават. 
КУИКС® облекчава запушения нос, помага за възстановяване на нормалните функции и улеснява 
дишането през носа.



Дозировка:

Кърмачета (на шест или повече месеца) и 
деца: 

1 до 2 впръсквания във всяка ноздра 2 до 3 
пъти дневно.

Възрастни: 

1 до 3 впръсквания във всяка ноздра 2 до 3 
пъти дневно.

Няма ограничения за продължителността 
на употреба.

Употреба на спрея: 

Свалете капачето. Подгответе флакона 
като натиснете помпичката няколко пъти 
до появата на фина мъгла (Фиг. 1). Спреят 
е готов за употреба.

Поставете накрайника в ноздрата и натис-
нете помпичката от която и да е страна на 
накрайника (Фиг. 2). След всяко ползва-
не почиствайте накрайника и поставяйте 
капачето.

Фиг. 1 Фиг. 2

Не използвайте КУИКС® след срока на год- 
ност, посочен на опаковката след символа .

КУИКС® може да се използва до 6 месеца 
след първия ден на употреба.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Свръхчувствителност (алергия) към морс-
ка вода.

5. СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Възможно е да усетите леко парене в нача-
лото на приложението.

6. КАК СЕ СЪХРАНЯВА КУИКС®
•  Да се съхранява при стайна температу-

ра.
•  Да се съхранява на място, недостъпно за

деца!

7. ОПИСАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
КУИКС® се продава във флакон, съдържащ
30 ml разтвор. Флаконът съдържа вградена
антибактериална система на помпичката,
която предпазва от повторно замърсяване
през целия период на употреба.

Всеки флакон съдържа приблизително 220
впръсквания.

КУИКС® е медицинско изделие.
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