
PRODUS                EFECTE   INGREDIENTE

Nosette® Baby 

picături nazale, 15 ml

Nosette® Classic

spray nazal, 30 ml

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

hidratează și curăță mucoasa nazală, 
adulţi şi copii cu vârsta peste 1 an 

Apă de mare izotonică 

Apă de mare hipertonică

Nosette® Strong 
Spray nazal 100% natural  
Apă de mare hipertonică din Marea Adriatică, decongestionează mucoasa nazală în mod 
natural în caz de răceli, alergii sau gripă.

Compoziţie:
100% apă din marea Adriatică, bogată în săruri minerale și oligoelemente. 
Oligoelementele din soluție au un rol important în menținerea funcției mucoasei nazale 
îmbunătățind funcționarea tractului respirator superior. 

P100% natural.
PFără conservanţi.
PNu produce dependenţă.

Ambalaj: 
30 ml apă de mare hipertonică fără conservanți (200 pulverizări) în recipient de sticlă 
prevăzut cu pompă dozatoare.

Efecte:
Respirația normală depinde de starea mucoasei nazale. Răcelile, alergiile, gripa și o serie 
de alte condiții cresc secreția de mucozități și determină inflamarea mucoasei nazale. 
Când acest lucru se întâmplă, respirația este afectată, fapt ce poate provoca disconfort la 
copii și adulți.

Când și cum se folosește spray-ul nazal Nosette® Strong?
Nosette® Strong este un decongestionant nazal puternic și natural. Cu o concentrație 
ridicată de săruri minerale, soluția hipertonică "extrage" surplusul de fluid din mucoasa 
nazală prin osmoză, reducând inflamația mucoasei nazale și îmbunătățind respirația.
Este recomandat persoanelor care au mucoasa nazală congestionată și dificultăți de 
respirație datorită alergiilor, răcelii sau gripei. Poate fi folosit ca atare sau în combinație 
cu alte terapii. 
Pulverizați de 1-2 ori în fiecare nară ori de câte ori este necesar. Utilizați produsul pentru 
decongestionarea căilor, după care mențineți igiena nazală cu spray-ul nazal Nosette® 
Classic (apă de mare izotonică).

Cine poate folosi Nosette® Strong?
Nosette® Strong spray nazal sprijină starea fiziologică a mucoasei nazale și nu are efecte 
sistemice. Prin urmare, este potrivit pentru adulți și copii cu vârsta de peste 3 ani.
Nosette® Strong este soluția perfectă pentru o mucoasă nazală congestionată în timpul 
sarcinii sau pentru mamele care alăptează.

Bine de ştiut!

Înainte de prima utilizare, scoateți capacul și apăsați pompa 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.

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

Condiţii de păstrare:
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 S.R.L.
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
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Vezi intrucțiunile de utilizare. Producătorul  

Data expirării  Steril, tehnică de procesare aseptică  

Numărul lotului Marcaj CE


