Vartojimo instrukcija
„Quixx® soft“
Kasdienei nosies priežiūrai ir nesutrikusioms nosies funkcijoms palaikyti.
__________________________________________________________________________
Nosis – vartai į mūsų kvėpavimo takus, saugantys plaučius. Nosies sienelės, jei jos
nepažeistos ir pakankamai drėgnos, filtruoja ir drėkina orą bei sušildo šaltą orą iki kūno
temperatūros.
Tačiau užterštas, šaltas ir (arba) sausas oras (toks, koks būna šildomose patalpose arba
kambariuose, automobiliuose, traukiniuose ar lėktuvuose, kuriuose veikia oro kondicionieriai)
dažnai išdžiovina nosies sieneles ir sutrikdo jų funkciją.
„Quixx soft“ – tai natūrali priemonė, apsauganti ir drėkinanti jautrias nosies sieneles,
padedanti tinkamai filtruoti ir drėkinti orą. Tai yra svarbu, norint išsaugoti sveiką kvėpavimo
sistemą.

Kas yra „Quixx soft“ ir kokia jo sudėtis?
„Quixx soft“ yra natūralus izotoninis nosies purškalas, kuriame yra Atlanto vandenyno
vandens, turinčio vertingų mineralų ir mikroelementų, bei alavijų ekstrakto.
Druskų koncentracija „Quixx soft“ yra tokia pat, kaip ir natūrali druskų koncentracija
organizme, todėl purškalas švelniai veikia jūsų nosį.
100 ml „Quixx soft“ yra 28,6 ml Atlanto vandenyno vandens, 71,4 ml išgryninto vandens ir
0,05 g alavijų ekstrakto.

Kam „Quixx soft“ naudojamas?


Kasdienei nosies priežiūrai ir valymui



Kaip pagalbinė priemonė, apsauganti nuo peršalimo sukeliamų simptomų
nosyje



Drėkinti sausas nosies sieneles, mažinti jų dirginimą arba perštėjimą



Kaip papildoma priemonė rinitui ir sinusitui gydyti



Kaip pagalbinė priemonė vaikams, negalintiems išsišnypšti nosies

Kaip „Quixx soft“ veikia?


„Quixx soft“ valo nosies ertmes.

Purškalas suminkština susikaupusias gleives,
todėl jas lengviau pašalinti. Purškalas išplauna
alergenus ir bakterijas, todėl jų poveikis nosies
sienelėms sumažėja.


„Quixx soft“ drėkina nosies sieneles ir
mažina jų dirginimą.

Atlanto vandenyno vanduo, esantis purškale
„Quixx soft“, drėkina nosies sieneles ir padeda
joms tinkamai filtruoti orą. Be to, alavijų ekstraktas
dar labiau pagerina drėkinamąjį sūraus vandens
poveikį ir mažina nosies sienelės dirginimą.

1 iš 3 psl.

Be to, „Quixx soft“ turi šių
privalumų:
 sudaro tik natūralios medžiagos
 nėra konservantų
 nesukelia priklausomybės
 galima saugiai vartoti ilgą laiką

Taigi „Quixx soft“ padeda išsaugoti apsaugines nosies funkcijas ir apsaugoti nosį nuo
ligų.

Kas gali vartoti „Quixx soft“?
Suaugusieji, vaikai ir kūdikiai nuo 6 mėnesių.
„Quixx soft“ galima vartoti nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu.

„Quixx soft“ vartojimas
Kaip dažnai ir kiek galima vartoti „Quixx Soft“?
Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų:
1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną.
Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiesiems:
esant reikalui, 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną.

Kaip reikėtų vartoti „Quixx soft“?
Nuimkite dangtelį. Paruoškite buteliuką naudoti: keliskart paspauskite purkštuką, kol
atsiras smulki dulksna (1 pav.). Tada bus galima vartoti purškalą.
Įkiškite antgalį į šnervę ir iš abiejų pusių paspauskite antgalio pagrindo žiedą (2 pav.).
Kiekvienąkart panaudoję, išvalykite antgalį ir uždenkite purkštuką dangteliu.
Papurškimai yra dozuoti, purškiamoji medžiaga pasiskirsto tolygiai; ji drėkina ir valo
nosies sieneles.

1 pav.

2 pav.

Kaip ilgai galima vartoti „Quixx soft“?
Vartojimo trukmė neribota. Jei turite klausimų, klauskite vaistininko.
Kada negalima vartoti „Quixx soft“?
„Quixx soft“ nevartokite, jei yra padidėjęs jautrumas (alergija) jūros vandeniui arba
alavijams.

Galimas šalutinis poveikis
Apie šalutinį poveikį iki šiol nėra žinoma.
2 iš 3 psl.

Kaip laikyti „Quixx soft“?
 Laikykite kambario temperatūroje.


Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nematomoje vietoje .

Pakuotės aprašymas
„Quixx soft“ teikiamas buteliuke, kuriame yra 30 ml tirpalo. Kiekviename buteliuke yra
maždaug 220 dozių. Buteliuko pompoje yra įmontuota antibakterinė sistema, visą
vartojimo laikotarpį apsauganti purškalą nuo užteršimo mikrobais.
Nevartokite „Quixx soft“, jei baigėsi galiojimo laikas, nurodytas ant dėžutės po
simboliu „smėlio laikrodis“ EN 980.
Atidarius „Quixx soft“ buteliuką, jį vartoti galima ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
Gamintojas:

Platintojas:
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