
NasoGEL sprej NeilMed

NasoGEL umožňuje zvlhčení a zklidnění suchých nos-
ních průchodů. Prosím přečtěte si před prvním použi-
tím následující doporučení. 

Suchost může být způsobena: vnitřním vytápěním, kli-
matizací, cestou v letadle, vysokou nadmořskou výškou, 
používáním kyslíku

Doporučuje se používat i při post radiační terapii a po 
operaci dutin. Suchost nosní sliznice může vést až ke kr-
vácení z nosu, změnám vnímání vůní a chuti, bolestem 
hlavy, infekcím nosu a celkovému pocitu nepohodlí. Na-
soGEL sprej je velmi snadné používat, jelikož obsahuje 
praktický rozprašovač gelu.

Obsah balení
1x lahev (objem vyznačen na obale) - Hyaluronát sodný, 
aloe vera, alantoin, chlorid sodný, hydrogenuhličitan 
sodný, glycerin, propylenglykol, USP tř. čištěná voda, 
Benzalkonium chlorid je přidán jako konzervační látka.

Bezpečnostní upozornění
Chraňte před dětmi. Skladujte na suchém, studeném 
místě, chraňte před zmrznutím. Používejte tak, jak je 
doporučeno výše. Nepoužívejte při pocitu suchosti v 
ústech. Nepoužívejte, pokud byl obal při koupi porušen. 
Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergičtí na někte-
rou látku obsaženou v přípravku (viz obsah).

Distributor: ASCOMED, s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 
161 00 Praha 6, Česká republika, www.ascomed.cz, 
+420 230 234 180

Výrobce: NeilMed, 601 Aviation Blvd, Santa Rosa, CA 
95403 USA
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NasoGEL umožňuje zvlhčenie a upokojenie suchých 
nosových priechodov. Prosím prečítajte si pred prvým 
použitím nasledujúce odporúčania. 

Suchosť môže byť spôsobená: vnútorným vykurova-
ním, klimatizáciou, cestou v lietadle, vysokou nadmor-
skou výškou, používaním kyslíka

Odporúča sa používať aj pri post rádioterapii a po ope-
rácii dutín. Suchosť nosovej sliznice môže viesť až ku 
krvácaniu z nosa, zmenám vnímania vôní a chuti, bo-
lestiam hlavy, infekciám nosa a celkovému pocitu nepo-
hodlia. NasoGEL sprej sa veľmi ľahko používa, pretože 
obsahuje praktický rozprašovač gélu.

Obsah balenia
1x fľaša (objem vyznačený na obale) - Hyaluronát sod-
ný, aloe vera, alantoín, chlorid sodný, hydrogénuhličitan 
sodný, glycerín, propylénglykol, USP tr. čistená voda., 
Benzalkóniumchlorid je pridaný ako konzervačná látka.

Bezpečnostné upozornenie
Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom, 
studenom mieste, chráňte pred mrazom. Používajte 
tak, ako sa odporúča vyššie. Nepoužívajte pri pocite 
suchosti v ústach. Nepoužívajte, ak bol obal pri kúpe 
porušený. Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na 
niektorú látku obsiahnutú v prípravku (pozri obsah).

Distribútor: ASCOMED, s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 
161 00 Praha 6, Česká republika, www.ascomed.cz, 
+420 230 234 180

Výrobca: NeilMed, 601 Aviation Blvd, Santa Rosa, CA 
95403 USA
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