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Nosette® Baby
Picături nazale 100% naturale 

Apă de mare izotonică din Marea Adriatică, bogată în săruri minerale și oligoelemente, 
hidratează și curăță mucoasa nazală uscată și iritată. 
Picăturile Nosette® Baby sunt delicate și eficiente din prima zi de viață a nou-născutului.

Compoziţie: 
Oligoelementele prezente au un rol important în menținerea funcției mucoasei nazale 
care ajută la funcționarea tractului respirator superior.

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

Ambalaj: 
15 ml soluție izotonică în recipient de plastic 
Aplicator special conceput pentru nasul bebelușilor cu un sistem antibacterian ce 
asigură protecție microbiologică completă astfel, calitatea și sterilitatea produsului 
rămân sigure pe întreaga perioadă de utilizare.

Respirația pe nas este  calea corectă de respirație, fiind vitală pentru dezvoltarea și 
creșterea copilului. Nasul uscat, impuritățile acumulate, secrețiile sau mucoasa inflamată 
împiedică trecerea aerului prin nasul copilului. Acest lucru poate cauza neliniște, plâns și 
iritabilitate, poate perturba somnul liniștit și procesul de hrănire. Un nas congestionat 
poate duce la apariția răcelilor sau alergiilor și poate afecta starea de sănătate a 
întregului sistem respirator sau auditiv.
Apa de mare, bogată în săruri minerale, are un efect benefic asupra mucoasei nazale prin 
susţinerea mecanismelor naturale de curățare.

Când și cum se folosește Nosette® Baby picături nazale?
Nosette® Baby curăță și hidratează cavitatea nazală a copilului și reface funcția normală a 
mucoasei nazale. Datorită compoziției naturale și acțiunii delicate picăturile Nosette® 
Baby sunt recomandate din prima zi de viață.

Nosette® Baby picături nazale este recomandat nou-născuţilor și bebeluşilor:
� în igiena nazală zilnică pentru hidratarea mucoasei nazale
� înainte de alăptare pentru o respiraţie uşoară 
� în răceli sau alergii pentru curăţarea secreţiilor  acumulate
� ajută și în infecții ale urechii, asociat terapiei recomandate de către medicul    
       dumneavoastră,
� în cazul uscării mucoasei nazale datorită aerului  condiționat sau a camerelor încălzite 
� înaintea utilizării medicamentelor nazale (picături sau spray-uri).

Important! 
Întoarceţi flaconul cu capul în jos înainte de fiecare utilizare; altfel picăturile nu pot 
fi distribuite.
Nosette® Baby are un efect blând care susține starea fiziologică a mucoasei nazale și nu 
are efect sistemic. Prin urmare, este adecvat pentru utilizarea zilnică de la cea mai 
fragedă vârstă fără a produce dependenţă.

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

Înainte de fiecare utilizare întoarceți flaconul cu aplicatorul în jos și apăsați 
pompa de mai multe ori, până când apare prima picătură.

Figura 1

Figura 2

Introduceţi aplicatorul în nara copilului și apăsați pompa pentru a aplica o 
picătură. Se repetă procedeul și pentru cealaltă nară. Procesul poate fi 
repetat de mai multe ori pe zi, în funcție de necesități. Pentru înmuierea și 
eliminarea unei cantități mai mari de impurități și secreții din cavitatea 
nazală, aplicați mai multe picături de Nosette® Baby în fiecare nară. 
Procesul poate fi repetat până când impuritățile și secrețiile sunt înmuiate 
suficient pentru a fi îndepărtate cu ușurință din nas. 

După fiecare utilizare curățați partea superioară a pompei (sau aplicatorul) cu un șervețel de hârtie și 
puneți înapoi capacul de protecție. 

Înlăturați capacul protector.
Așezați copilul în poziție culcat pe spate.
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PRODUS                EFECTE   INGREDIENTE

Nosette® Classic

spray nazal, 30 ml

Nosette® Strong

spray nazal, 30 ml

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

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

Apă de mare izotonică 

Apă de mare hipertonică
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Vezi intrucțiunile de utilizare Producătorul  

Data expirării  Steril, tehnică de procesare aseptică  

Numărul lotului Marcaj CE


