Указания за употреба

софт
soft
За ежедневна грижа за носа и за поддържане на нормалното функциониране на носа

Носът е входната врата към дихателните
пътища и предпазва нашите бели дро
бове. Носната лигавица, когато е здрава
и оптимално влажна, филтрира и овлаж
нява въздуха  и затопля студения въз
дух до телесна температура.
Замърсеният, студен и/или сух въздух
(като например въздухът в стаи с парно
отопление или климатик, автомобили,
влакове или самолети) често предиз
виква изсушаване и дразнене на нос
ната лигавица и влияе върху нейната
функция.
Куикс® софт е натурално средство за
облекчаване на чувствителната носна
лигавица, като помага за запазването
на влажността й, както и за правилното
филтриране и овлажняване на въздуха.
Това допринася за запазването на здра
ва дихателна система.

Какво е Куикс® софт и какво
съдържа

Куикс® софт е естествен, изотоничен
спрей за нос, който съдържа натурална
вода от Атлантическия океан с ценни
минерали и микроелементи и добавен
екстракт от алое вера.
Концентрацията на сол в Куикс® софт е
съизмерима с нормалните нива на сол в
организма и затова Куикс® софт е нежен
за носа.
Всеки 100 ml от Куикс® софт съдържат
28,6 ml вода от Атлантическия океан,
71,4 ml пречистена вода и 0,05 g екс
тракт от алое вера.

За какво се използва
Куикс® софт?

• За
	 ежедневна грижа за носа и за почист
ване
• 	Като поддържащо средство за пред
пазване от оплаквания при простуда,
свързани с носа
• 	За облекчаване на суха, раздразнена
или възпалена носна лигавица
• 	Като поддържащо лечение на ринит и
синузит
• 	При деца, които не могат да си издухат
носа

Куикс® софт има следните
предимства:
• 	Съдържа само естествени съставки
• 	Без консерванти
• 	Не води до привикване
• 	Безопасен при продължителна упо
треба
Как действа Куикс® софт?
• Куикс®
	
софт почиства носа:
Размеква натрупаните секрети и улесня
ва тяхното отделяне. Отмива алергени и
микроорганизми, като намалява контак
та им с носната лигавица.
	
софт овлажнява и облекчава
• Куикс®
носната лигавица:
Водата от Атлантическия океан, съдър
жаща се в Куикс® софт, овлажнява нос
ната лигавица, като поддържа нормал
ната й филтрираща функция. Алое вера
допълнително засилва овлажняващото
действие на солената вода и помага за
успокояване и облекчаване на раздраз
нената носна лигавица.
Ето защо Куикс® софт подпомага
защитните функции на носа и Ви
помага да запазите носа си здрав.

Кой може да използва
Куикс® софт?

Възрастни, деца и кърмачета на шест и
повече месеца.
Куикс® софт може да се използва по
време на бременност и кърмене.

Употреба на Куикс® софт
Колко често и какво количество
Куикс® софт да използвате?
Кърмачета (на шест и повече месеца) и
деца до 5 години:
1 впръскване във всяка ноздра до 4 пъти
дневно.
Деца от 6 години и възрастни:
1-3 впръсквания във всяка ноздра някол
ко пъти на ден, колкото е необходимо.

Как трябва да се използва
Куикс® софт?

Свалете капачето. Подгответе флако
на като натиснете помпичката няколко
пъти до появата на фина мъгла (Фиг. 1).
Спреят е готов за употреба.
Поставете накрайника в ноздрата и на
тиснете помпичката от която и да е стра
на на накрайника (Фиг. 2). След всяко
ползване почиствайте накрайника и
поставяйте капачето.
Накрайникът осигурява дозирано коли
чество спрей, което се разпределя рав
номерно, като овлажнява и почиства
носната лигавица.

Фиг. 1

Фиг. 2

Колко продължително може да се
използва Куикс® софт?
Няма ограничения за продължител
ността на употреба. Ако имате някак
ви въпроси, моля, консултирайте се с
Вашия фармацевт.

Кога не трябва да се използва
Куикс® софт?

Не използвайте Куикс® софт, ако сте
свръхчувствителен (алергичен) към мор
ска вода или към алое вера.

Възможни странични ефекти

Досега не са известни странични ефекти.

Как да се съхранява Куикс® софт

• Да
	 се съхранява при стайна темпера
тура.
• 	Да се съхранява на място, недостъпно
за деца!

Описание на опаковката

Куикс® софт се продава във флакон,
съдържащ 30 ml разтвор. Всеки флакон
съдържа приблизително 220 впръск
вания. Флаконът съдържа вградена
антибактериална система на помпич
ката, която предпазва от навлизане на
микроорганизми през целия период на
употреба.
Не използвайте Куикс® софт след срока
на годност, посочен на опаковката след
символа .
Куикс® софт може да се използва до
6 месеца след първо отваряне на опа
ковката.
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