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Instrucţiuni de utilizare 

Quixx® soft 
 

Pentru igiena cotidiană şi păstrarea unor funcţii nazale sănătoase 

__________________________________________________________________________ 

Nasul reprezintă poarta către căile noastre respiratorii şi ne protejează plămânii. Mucoasa 
nazală, când este intactă şi optim hidratată, filtrează şi umidifică aerul şi încălzeşte aerul 
rece aducându-l la temperatura organismului. 

Cu toate acestea, aerul poluat, rece şi/sau uscat (precum acela din încăperi încălzite sau cu 
aer condiţionat, din automobile, trenuri sau avioane) provoacă frecvent uscarea şi iritarea 
mucoasei nazale afectându-i astfel funcţia. 

Quixx soft este un ajutor natural în calmarea unei mucoase nazale sensibile, contribuind la 
păstrarea hidratării acesteia, filtrând şi umidificând corect aerul. Acest fapt contribuie la 
menţinerea sănătăţii sistemului respirator. 

Ce este şi ce conţine Quixx soft  

Quixx soft este un spray nazal natural, izotonic care conţine apă de mare din Oceanul 
Atlantic cu  minerale valoroase şi oligoelemente cu adaos de extract de Aloe vera. 

Concentraţia de sare din Quixx soft este adaptată la nivelurile naturale ale organismului şi, 
din acest motiv, este delicat pentru nasul dumneavoastră.  

Fiecare 100 ml de Quixx soft conţine 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 se foloseşte Quixx soft? 

 Îngrijire şi curaţare nazală zilnică 

 Ca măsură de suport în prevenirea simptomelor nazale în răcelile obişnuite 

 Decongestionarea mucoasei nazale uscate, iritate sau inflamate 

 Tratament de susţinere în rinită şi sinuzită  

 Ajutor pentru copiii care nu îşi pot sufla nasul 

Cum acţionează Quixx soft? 

 Quixx soft curăţă nasul: 

Înmoaie mucusul acumulat, uşurând astfel 
inlăturarea acestuia. Spală alergenii şi microbii, 
reducând expunerea acestora pe mucoasa 
nazală.  

 Quixx soft hidratează şi decongestionează 
mucoasa nazală: 

Apa din Oceanul Atlantic conţinută de Quixx soft 
hidratează mucoasa nazală, susţinând funcţia de 
filtrare a acesteia. Suplimentar, Aloe vera 
îmbunătăţeşte acţiunea de hidratare a apei sărate 
şi contribuie la calmarea şi decongestionarea 
mucoasei nazale iritate. 

De asemenea, Quixx soft are 
următoarele avantaje: 

 Conţine numai ingrediente 
naturale 

 Nu conţine conservanţi  

 Nu creează dependenţă 

 Sigur in utilizare pe termen lung 
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Prin urmare, Quixx soft susţine funcţiile de protecţie ale nasului şi contribuie la 
menţinerea sănătăţii nasului dumneavoastră.  

Cine poate folosi Quixx soft? 

Adulţi, copii şi sugari cu vârsta de peste 6 luni 

De asemenea, Quixx soft poate fi folosit în perioada de sarcină şi de alăptare.  

Utilizarea  Quixx soft 

De câte ori şi cât Quixx soft trebuie folosit? 
 

Sugari (peste 6 luni) şi copii până la 6 ani: 

1 pulverizare în fiecare nară, de maximum 4 ori pe zi. 

 

Copii de peste 6 ani şi adulţi: 

1-3 pulverizări în fiecare nară de mai multe ori pe zi, la nevoie. 

Cum trebuie utilizat Quixx soft? 
 

Îndepărtaţi capacul. „Pregătiţi" flaconul pompând de câteva ori până la obţinerea unei 
pulverizări fine (Fig. 1). Acum, spray-ul este pregătit de utilizare: 

Introduceţi aplicatorul în nară şi apăsaţi pe oricare parte a manşonului acestuia (Fig. 
2). După fiecare utilizare, curăţaţi aplicatorul şi puneţi la loc capacul.  

Pulverizatorul eliberează un jet dozat, care se dispersează uniform, hidratând şi 
curăţind în acelaşi timp mucoasa nazală.  

  
Cât timp poate fi utilizat Quixx soft? 
Nu există restricţii cu privire la durata de folosire. În cazul în care aveţi nelămuriri, vă 
rugăm să consultaţi farmacistul.  

Când nu trebuie utilizat Quixx soft? 

Nu folosiţi Quixx soft în cazul în care sunteţi hipersensibil (alergic) la apa de mare 
sau la Aloe vera.  

Reacţii adverse posibile 

Până în prezent, nu sunt cunoscute reacţii adverse. 

   

Fig. 1 Fig. 2 
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Cum trebuie păstrat Quixx soft 

 A se păstra la temperatura camerei.  

 A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

 

Descrierea ambalajului 

Quixx soft se livrează în flacon cu 30 ml de soluţie. Fiecare flacon oferă aproximativ 
220 de pulverizări. Flaconul conţine un sistem de pompare antibacterian integrat, 
care previne pătrunderea microbilor pe durata utilizarii. 

Nu folosiţi Quixx soft după data expirării inscripţionate pe ambalaj după simbolul 
Symbol sand glass EN 980. 

Folosiţi Quixx soft în termen de 6 luni de la deschiderea flaconului. 

 

Fabricant: Distribuit de către: 

PHARMASTER 

ZI de Krafft 

67150 Erstein 

Franţa 

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP) 

Glienicker Weg 125 

12489 Berlin 

Germania 
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