Instrucţiune pentru utilizare
Quixx® aloe
Pentru igiena zilnică a nasului şi menţinerea funcţiilor nazale fiziologice
__________________________________________________________________________
Nasul este poarta către căile respiratorii, el asigurînd protecţia plămînilor noştri.
Mucoasa nazală, atunci cînd este intactă şi hidratată în mod optim, filtrează, umidifică şi
încălzeşte aerul rece pînă la temperatura corpului.
Cu toate acestea, aerul poluat, rece şi/sau uscat (precum este cel din încăperile
supraîncălzite sau cele dotate cu aer condiţionat, din maşină, tren sau avion) deseori
provoacă uscarea şi iritarea mucoasei nazale, afectîndu-i funcţiile.
Quixx® aloe este un remediu natural cu efect calmant asupra mucoasei nazale sensibile,
ajutînd la menţinerea hidratării sale pentru o filtrare şi umidificare optimă a aerului. Aceasta
contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului respirator.

Ce reprezintă şi ce conţine Quixx® aloe
Quixx® aloe este un spray nazal natural, izotonic, ce conţine apă de mare din Oceanul
Atlantic cu mineralele şi oligoelemente preţioase, precum şi extract de Aloe vera.
Concentraţia sării din Quixx® aloe este adaptată la nivelele naturale ale organismului şi, prin
urmare, este delicată cu nasul dvs.
Fiecare 100 ml de Quixx® aloe conţin 28,6 ml de apă din Oceanul Atlantic, 71,4 ml de apă
purificată şi 0,05 g de extract de Aloe vera.

Pentru ce este utilizat Quixx® aloe?
•

Igiena zilnică şi curăţarea nasului

•

Ca adjuvant în prevenirea simptomelor nazale ale răcelii

•

Ameliorarea uscăciunii, iritaţiei sau inflamaţiei mucoase nazale

•

Ca adjuvant în tratamentul rinitelor şi sinuzitelor

•

Ajutor pentru copiii ce nu-şi pot încă sufla nasul

Care este mecanismul de acţiune al Quixx® aloe?
•

Quixx® aloe curăţă nasul:

Acesta înmoaie mucusul acumulat, uşurînd înlăturarea
acestuia. Quixx® aloe elimină alergenii şi agenţii
patogeni, reducînd timpul de expunere la ei al mucoasei
nazale.
•

Quixx® aloe hidratează mucoasa nazală şi
ameliorează starea ei:

Apa din Oceanul Atlantic care se conţine în Quixx®
aloe, hidratează mucoasa nazală, susţinînd funcţia sa
fiziologică de filtrare. Aloe vera intensifică acţiunea
hidratantă a apei saline şi ajută la calmarea şi
ameliorarea iritaţiei mucoasei nazale.

Quixx® aloe oferă următoarele
avantaje:
•

Conţine doar componente
naturale

•

Nu conţine conservanţi

•

Nu provoacă dependenţă

• Este inofensiv în utilizarea de
lungă durată
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Astfel, Quixx® aloe susţine funcţiile de protecţie ale nasului şi ajută la menţinerea
sănătăţii lui.

Cine poate utiliza Quixx® aloe?
Adulţii, copiii şi sugariii de la 6 luni.
Quixx® aloe poate fi de asemenea utilizat pe parcursul sarcinii şi în perioada de alăptare.

Utilizarea Quixx® aloe
Cît de des şi în ce cantităţi trebuie utilizat Quixx® aloe?
Sugari (de la 6 luni) şi copii cu vîrsta pînă la 6 ani:
1 puf în fiecare nară pînă la 4 ori pe zi.
Copii cu vîrsta peste 6 ani şi adulţi:
1-3 pufuri în fiecare nară de cîteva ori pe zi, în funcţie de necesitate.

Cum trebuie utilizat Quixx® aloe?
Scoateţi capacul protector. Înainte de prima utilizare, “încărcaţi” pompa, pulverizînd
de cîteva ori în aer pînă la producerea unei ceţe fine (Fig. 1). Acum spray-ul este
gata pentru utilizare:
Introduceţi vîrful aplicatorului în nară şi apăsaţi pe manşon din ambele părţi (Fig. 2).
După fiecare utilizare, curăţaţi aplicatorul şi puneţi la loc capacul protector.
Aplicatorul flaconului produce un jet dozat care se dispersează uniform, hidratînd şi
curăţind mucoasa nazală.

Fig. 1

Fig. 2

Care este durata de administrare a Quixx® aloe?
Nu există restricţii în privinţa duratei de utilizare. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă
adresaţi farmacistului dvs.
În ce cazuri nu trebuie nu trebuie utilizat Quixx® aloe?
Nu utilizaţi Quixx® aloe dacă suferiţi de hipersensibilitate (alergie) la apa de mare
sau la Aloe vera.
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Reacţii adverse posibile
La momentul dat, nu se cunosc reacţii adverse.
Cum trebuie păstrat Quixx® aloe
•

A se păstra la temperatura camerei.

•

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Descrierea ambalajului
Quixx® aloe este disponibil în flacoane a cite 30 ml de soluţie. Fiecare flacon
produce aproximativ 220 de pufuri. Flaconul conţine un sistem antibacterian
încorporat în pompă, ce previne pătrunderea microorganismelor în interior pe tot
parcursul perioadei de utilizare.
Nu utilizaţi Quixx® aloe după expirarea termenului de utilizare, indicat pe ambalaj
după simbolul Simbol clepsidră EN 980.
Nu utilizaţi Quixx® aloe mai mult de 6 luni de la deschiderea flaconului.
Producător:

Distribuitor:

PHARMASTER

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)

ZI de Krafft
67150 Erstein
Franţa

Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Germania

Semnul CE
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