
Указания за употреба

екстра

extra
За отпушване на носа по естествен начин и чувство за свежест

Носът е входната врата към дихателни-
те пътища и предпазва белите дробове. 

Здравият нос филтрира, овлажня-
ва и затопля въздуха преди той да 
навлезе в тялото ни. При простуда 
и грип, придружени от запушен или 
течащ нос, тези функции се наруша-
ват. Продължителното запушване на 
носа и наличието на прекалено много 
натрупан секрет в носните кухини 
също увеличава риска от развиване на 
усложнения (например синузит, отит 
или бронхит).

Куикс® екстра е натурално средство 
срещу запушен нос и запушени синуси. 

Какво представлява Куикс® екс-
тра и какво съдържа
Ку икс ®  е кс т р а  с ъ д ърж а в од а о т 
Атлантическия океан с ценни минерали 
и микроелементи, както и евкалиптово 
масло.

Концентрацията на сол в Куикс® екс-
тра (еквивалентна на приблизително 
2,6 % NaCl) е по-висока, отколкото тази 
на лигавицата на носа (хипертоничен 
солен разтвор), като по този начин съз-
дава осмотично налягане, което подпо-
мага отпушването.

100 ml от Куикс® екстра съдържат вода 
от Атлантическия океан, пречистена 
вода и евкалиптово масло (0,015 ml в 
100 ml).

Куикс® екстра e във флакон, съдържащ 
30 ml разтвор. Флаконът осигурява при-
близително 220 впръсквания. Флаконът 
съдържа вградена антибактериална 
система на помпичката, която предпаз-
ва от замърсяване през целия период 
на употреба.

За какво се използва Куикс® 
екстра?
• 	Облекчава запушването на носа и

синусите при простуда и грип.

•  Активно почиства носните канали.

•  Има силен освежаващ ефект

Куикс® екстра има и следните пре-
димства:

•  Съдържа само естествени съставки
•  Без консерванти
•  Не води до привикване

Как действа Куикс® екстра?
Куикс® екстра съчетава отпушващото 
действие с чувство за свежест. 
Поради по-високата концентрация на 
сол в сравнение с лигавицата на носа, 
Куикс® екстра извлича излишната теч-
ност, като намалява отока и облекчава 
запушения нос и синуси. 

Чрез омекотяване на натрупаните или 
сухи секрети, Куикс® екстра допринася 
за по-лесно издухване на носа. 
Освежаващото евкалиптово масло съз-
дава усещане за чист и отпушен нос и 
синуси, за по-лесно дишане.

Кой може да използва Куикс® 
екстра?
Възрастни, юноши и деца над 6 години.

Употреба на Куикс® екстра

Колко често и как се използва Куикс® 
екстра?

Възрастни и подрастващи:

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

Деца над 6 години: 

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

Разклатете преди употреба.

Как трябва да се използва Куикс® 
екстра?
Свалете капачето. Подгответе флако-
на, като натиснете помпичката няколко 
пъти до появата на фина мъгла (Фиг. 1). 
Спреят е готов за употреба:

Поставете накрайника във Вашата ноз-
дра и натиснете надолу от която и да 



е страна на накрайника (Фиг. 2). След 
всяко ползване почиствайте накрайни-
ка и поставяйте капачето.

Накрайникът за впръскване осигурява 
дозирано количество, което се разпре-
деля равномерно.

Фиг. 1 Фиг. 2

За какъв период може да бъде 
използван Куикс® екстра?

Моля, консултирайте се с Вашия лекар 
или фармацевт относно продължител-
ността на употреба.

Кога не трябва да бъде използ-
ван Куикс® екстра?
В случай на свръхчувствителност 
(алергия) към морска вода или евка-
липтово масло.

Куикс® екстра не трябва да се използва 
от деца под 6 години.

Бременност и кърмене
Моля, консултирайте се с Вашия лекар 
за употребата на Куикс® екстра по 
време на бременност или кърмене.

Обърнете специално внимание 
при прием на Куикс® екстра
След операция или травми на носа, 
Куикс® екстра трябва да се използва 

само след препоръка/ консултация с 
лекар.

Възможни странични ефекти 
Евкалиптовото масло може да предиз-
вика алергични реакции (включително 
задух) при чувствителни пациенти.

В началото на приложението на проду-
кта може да усетите леко парене. 

Как се съхранява Куикс® екстра?
•  Да се съхранява при стайна темпера-

тура.
•  Да се съхранява на място, недостъп-

но за деца.

Не използвайте Куикс® екстра след 
изтичане на срока на годност, посочен 
на опаковката след символа .

Не използвайте Куикс® екстра за период 
по-дълъг от 6 месеца след първия ден 
на употреба.

Куикс® екстра се предлага без лекарско 
предписание.
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