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PHYSIOMER EXPRESS Ρινικό Σπρέι Αποσυμφορεί τις ρινικές οδούς εντός 2 λεπτών

Φυσικό
Με αιθέρια έλαια Ευκαλύπτου, Νιαούλι και εκχύλισμα Άγριας Μέντας

Το ρινικό αποσυμφορητικό σπρέι Physiomer Express είναι μια αποτελεσματική φυσική εναλλακτική λύση αντί των 
παραδοσιακών αποσυμφορητικών. Η μοναδική του σύνθεση με 100% υπέρτονο θαλασσινό νερό και αιθέρια έλαια, είναι 
κλινικά αποδεδειγμένο ότι αποσυμφορεί άμεσα τη μύτη σας (μέσα σε 2 λεπτά). Τα αιθέρια έλαια Ευκαλύπτου & Νιαούλι, 
βοηθούν στον καθαρισμό των ρινικών οδών από ιούς & βακτήρια εμποδίζοντας έτσι την εξάπλωση της μόλυνσης. Το 
εκχύλισμα Άγριας Μέντας προσφέρει άμεση αίσθηση αναζωογόνησης. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
1. Ανακινείστε τη φιάλη πριν από τη χρήση. 
2. Γείρετε τη φιάλη προς τη μια πλευρά, πιέστε το ακροφύσιο σταθερά για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, επαναλάβετε 

μέχρι να επιτύχετε τον 1ο ψεκασμό.
3. Ψεκάστε σε κάθε ρουθούνι διατηρώντας το κεφάλι σε όρθια θέση. 
4. Φυσήξτε τη μύτη.
5. Μετά από κάθε χρήση, ξεπλένετε το ακροφύσιο με ζεστό νερό και στεγνώνετέ το επιμελώς.
6. Χρησιμοποιείτε το προϊόν έως 6 φορές την ημέρα. 

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 
προϊόν υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Υπέρτονο διάλυμα φυσικού θαλασσινού νερού με συγκέντρωση ανόργανων αλάτων 22g/l, αιθέρια έλαια ευκαλύπτου 
και νιαούλι, φυσικό εκχύλισμα άγριας μέντας.

Το ρινικό σπρέι PHYSIOMER EXPRESS  δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ρινικού βλεννογόνου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Χρησιμοποιείστε το προϊόν εντός 6 μηνών μετά τον πρώτο ψεκασμό.
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του, κατά τη διάρκεια της 

κύησης ή της γαλουχίας. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακόψτε τη χρήση.
3. Εάν τα ρινικά συμπτώματα εμμένουν για περισσότερο από 10 ημέρες, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
4. Σε περίπτωση ρινικών ερεθισμών, ενδέχεται να εμφανιστεί παροδικό αίσθημα φαγούρας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
5. Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
6. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.
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PHYSIOMER EXPRESS Spray Nasale decongestiona le vie nasali in 2 minuti

Azione naturale
Con oli essenziali di Eucalipto, Niaouli ed estratto di Menta Selvatica

Physiomer Express spray nasale è un' e�cace alternativa naturale ai decongestionanti tradizionali. La sua 
combinazione unica, clinicamente testata,  di acqua di mare 100% pura e ipertonica  e oli essenziali aiuta a 
liberare immediatamente il naso chiuso (in 2 minuti). Gli oli essenziali di Eucalipto e Niaouli aiutano a 
puri�care  le vie nasali da virus e batteri prevenendo la di�usione dell'infezione. L'estratto di Menta Selvatica 
fornisce un'immediata sensazione di freschezza.

ISTRUZIONI:
1. Agitare il �acone prima dell'uso.
2. Inclinare la bottiglia da un lato, premere  saldamente il beccuccio per almeno un secondo, ripetere �no ad 

ottenere il primo spruzzo.
3. Spruzzare in ciascuna narice con la testa eretta.
4. So�are il naso.
5. Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ogni uso e asciugare bene.
6. Utilizzare �no a 6 volte al giorno.

Il prodotto è adatto per adulti e bambini dai 6 anni di età. I bambini devono utilizzare il prodotto con la 
supervisone di un adulto. Conservare a temperatura ambiente.

INGREDIENTI:
Acqua di mare naturale 22g/l concentrazione ipertonica di sali minerali, olio essenziale di Eucalipto Globulus 
e Niaouli, estratto naturale di Menta Selvatica.

PHYSIOMER EXPRESS spray nasale non compromette la funzionalità della mucosa nasale.

PRECAUZIONI:
1. Utilizzare entro 6 mesi dopo il primo spruzzo.
2. Non usare durante la gravidanza o l'allattamento o se allergico ad uno qualsiasi dei componenti. In caso 

di reazione allergica, sospendere l'uso.
3. Se i sintomi nasali si protraggono oltre i 10 giorni, consultare il proprio medico.
4. Nel caso di irritazioni nasali può comparire, durante l'uso, un temporaneo formicolio. 
5. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
6. Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
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