
PRODUS                EFECTE   INGREDIENTE

Nosette® Baby 
picături nazale, 15 ml

Nosette® Strong
spray nazal, 30 ml

hidratează și curăță mucoasa nazală, 
adecvat pentru utilizare încă din 
prima zi de viață

decongestionează mucoasa nazală 
în mod natural, adulţi şi copii cu 
vârsta peste 3 ani 

Apă de mare izotonică 

Apă de mare hipertonică

Nosette® Classic
Spray nazal 100% natural 
 
Un tratament benefic și natural pe bază de apă de mare din Marea Adriatică, bogat în 
săruri minerale și oligoelemente, pentru curățarea și hidratarea căilor nazale iritate și 
adjuvant în tratamentele afecțiunilor ORL. Acționează delicat și eficient, fiind potrivit 
pentru utilizarea zilnică.

Compoziţie:
Oligoelementele din soluție au un rol important în menținerea funcției mucoasei nazale 
îmbunătățind funcționarea tractului respirator superior. 

P100% natural.
PFără conservanţi. 
PNu irită mucoasa.
PNu produce dependenţă.

Ambalaj: 
30 ml soluție izotonică fără conservanți (200 pulverizări) în recipient de plastic prevăzut 
cu pompă dozatoare. 

Efecte:
Funcția mucoasei nazale și respirația normală depind de nivelul de hidratare a mucoasei 
nazale. Nosette® Classic hidratează și curăță nasul, și în același timp regenerează 
mucoasa nazală.

Când și cum se folosește spray-ul nazal Nosette® Classic?

Indicații 
� pentru a menține igiena zilnică a căilor respiratorii și pentru a păstra senzația de  
   confort pulverizați de 2 ori în fiecare nară sau ori de câte ori este necesar
� pentru hidratarea mucoasei nazale uscate sau iritate: uscăciunea extremă a mucoasei  
   nazale în zone cu aer condiționat,  poluare, praf, schimbări neașteptate ale  
   temperaturii sau a calității aerului (ex. în timpul călătoriilor) pulverizați  de 3 până la 4  
   ori în fiecare nară sau ori de câte ori este necesar.

Recomandat și persoanelor predispuse la uscarea prelungită a mucoasei nazale (ex. 
fumătorii, conducători auto profesioniști, etc.).

Bine de știut!
Înainte de prima utilizare, scoateți capacul și pulverizati de 2 - 3 ori pentru a elibera aerul 
din pompă.

Din motive de igienă se recomandă utilizarea produsului de către o singură persoană; nu 
utilizați produsul împreună cu alte persoane. 

Cine poate folosi produsul?
Nosette® Classic are un efect delicat care susține starea fiziologică a mucoasei nazale și 
nu are efecte sistemice. Prin urmare, este potrivit tuturor, inclusiv copiilor cu vârsta peste 
1 an, femeilor însărcinate și mamelor care alăptează.

Gama completă Nosette® - wwww.nosette.ro 
Nosette®. Un puf de mare.

Condiţii de păstare:
Nu necesită condiții speciale de păstrare. 
Păstrați produsul în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

Termen de valabilitate:
Tipărit pe cutie. Nu utilizați produsul după data înscrisă pe ambalaj. 

Producător:
JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croația 

Reprezentant:
Dr. Reddy’s Laboratories România SRL
Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, etaj 5, spațiul 10, sector 1, București, România 

Versiunea / data de revizuire a prospectului
JGL-EU/T2 Mai 2017

Simboluri tipărite pe ambalajul acestui produs

Un puf de mare



ASUOXXX-V1XX

Nosette® Classic
Spray nazal 100% natural 
 
Un tratament benefic și natural pe bază de apă de mare din Marea Adriatică, bogat în 
săruri minerale și oligoelemente, pentru curățarea și hidratarea căilor nazale iritate și 
adjuvant în tratamentele afecțiunilor ORL. Acționează delicat și eficient, fiind potrivit 
pentru utilizarea zilnică.

Compoziţie:
Oligoelementele din soluție au un rol important în menținerea funcției mucoasei nazale 
îmbunătățind funcționarea tractului respirator superior. 

P100% natural.
PFără conservanţi. 
PNu irită mucoasa.
PNu produce dependenţă.

Ambalaj: 
30 ml soluție izotonică fără conservanți (200 pulverizări) în recipient de plastic prevăzut 
cu pompă dozatoare. 

Efecte:
Funcția mucoasei nazale și respirația normală depind de nivelul de hidratare a mucoasei 
nazale. Nosette® Classic hidratează și curăță nasul, și în același timp regenerează 
mucoasa nazală.

Când și cum se folosește spray-ul nazal Nosette® Classic?

Indicații 
� pentru a menține igiena zilnică a căilor respiratorii și pentru a păstra senzația de  
   confort pulverizați de 2 ori în fiecare nară sau ori de câte ori este necesar
� pentru hidratarea mucoasei nazale uscate sau iritate: uscăciunea extremă a mucoasei  
   nazale în zone cu aer condiționat,  poluare, praf, schimbări neașteptate ale  
   temperaturii sau a calității aerului (ex. în timpul călătoriilor) pulverizați  de 3 până la 4  
   ori în fiecare nară sau ori de câte ori este necesar.

Recomandat și persoanelor predispuse la uscarea prelungită a mucoasei nazale (ex. 
fumătorii, conducători auto profesioniști, etc.).

Bine de știut!
Înainte de prima utilizare, scoateți capacul și pulverizati de 2 - 3 ori pentru a elibera aerul 
din pompă.

Din motive de igienă se recomandă utilizarea produsului de către o singură persoană; nu 
utilizați produsul împreună cu alte persoane. 

Cine poate folosi produsul?
Nosette® Classic are un efect delicat care susține starea fiziologică a mucoasei nazale și 
nu are efecte sistemice. Prin urmare, este potrivit tuturor, inclusiv copiilor cu vârsta peste 
1 an, femeilor însărcinate și mamelor care alăptează.

Gama completă Nosette® - wwww.nosette.ro 
Nosette®. Un puf de mare.

Condiţii de păstare:
Nu necesită condiții speciale de păstrare. 
Păstrați produsul în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

Termen de valabilitate:
Tipărit pe cutie. Nu utilizați produsul după data înscrisă pe ambalaj. 

Producător:
JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croația 

Reprezentant:
Dr. Reddy’s Laboratories România SRL
Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, etaj 5, spațiul 10, sector 1, București, România 

Versiunea / data de revizuire a prospectului
JGL-EU/T2 Mai 2017

Simboluri tipărite pe ambalajul acestui produs

Vezi intrucțiunile de utilizare Producătorul  

Data expirării  Steril, tehnică de procesare aseptică  

Numărul lotului Marcaj CE


