Už od roku 1975 je STÉRIMAR™ priekopníkom
v oblasti nosovej hygieny. Využíva prirodzenú
silu mora pre zdravie nosa.
INDIKÁCIE
STÉRIMAR™ Hygiena nosa je zdravotnícka
pomôcka pre deti a dospelých odporúčaná na:
• čistenie nosa a odstraňovanie nečistôt,
• hydratáciu a obnovu prirodzenej vlhkosti
nosovej sliznice,
• posilnenie obrannej schopnosti nosovej
sliznice a prevenciu nádchy,
• zlepšenie dýchania a kvality spánku.
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred prvým použitím vykonajte krátky strek
do priestoru, aby ste spustili systém. Hygiena
a zvlhčovanie nosovej sliznice: Hlavu držte
vzpriamene a vložte trysku do nosovej dierky.
Do každej nosovej dierky vstreknite raz alebo
dvakrát. Nadbytočný roztok nechajte vytiecť
a potom si nos vyfúkajte. Hlbšie čistenie
nosovej dutiny: Nakloňte hlavu na jednu stranu
a vložte trysku do hornej nosovej dierky. Vstreknite
raz, dlhšie (2 až 3 sekundy). Nadbytočný roztok
nechajte vytiecť druhou nosovou dierkou a potom si
nos vyfúkajte. Postup zopakujte aj v druhej nosovej
dierke. Po každom použití očistite trysku teplou
vodou a osušte.
DÁVKOVANIE: 2 až 6 vstrekov denne.
Vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy.
ZLOŽENIE
STÉRIMAR™ Hygiena nosa je *fyziologický
roztok morskej vody, ktorý obsahuje rovnakú
koncentráciu solí, ako je koncentrácia solí v bunkách
ľudského tela. STÉRIMAR™, filtrovaná morská voda,
100% prírodná a bez konzervačných látok,
prináša výhody uznávaných vlastností minerálnych
solí a morských stopových prvkov, ako sú zinok, meď,
mangán, železo, horčík a selén.
Morská voda: 31,82 ml
Čistená voda do 100 ml
Asepticky balené. Nádobka pod tlakom inertného
plynu (dusík). Roztok sa nachádza vo vnútornej
nádobke a neprichádza do styku s dusíkom.
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Čistý objem: 100 ml
Približne 300 vstrekov
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Upozornenie
Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže
roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju,
a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte
mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/
horúcich povrchov. Nefajčite. Chráňte pred slnečným
žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Výrobca: Sofibel, Laboratoires Fumouze, Francúzsko
www.sterimar.sk

