Instrucţiuni de utilizare
Quixx® extra
Pentru descongestionarea nasului dumneavoastră şi o senzaţie de prospeţime
__________________________________________________________________
_
Nasul reprezintă poarta către căile noastre respiratorii şi ne protejează plămânii.
Un nas sănătos filtrează, umidifică şi încălzeşte aerul înainte ca acesta să pătrundă
în organismul nostru. În răceală şi gripă, însoţită de congestie nazală sau de
curgerea nasului, funcţiile nazale sunt afectate. De asemenea, congestia nazală
prelungită şi prezenţa mucusului în exces acumulat în cavităţile nazale cresc riscul
complicaţiilor (precum sinuzita, otita sau bronşita).
Quixx extra este un ajutor natural pentru cavităţile nazale congestionate şi sinusurile
blocate.

Ce este şi ce conţine Quixx extra
Quixx extra conţine apă din Oceanul Atlantic cu minerale şi oligoelemente
valoroase şi ulei de eucalipt.
Concentraţia de sare din Quixx extra (echivalent a aprox. 2,6 % NaCl) este mai
ridicată decât cea a mucoasei nazale (soluţie salină hipertonică), creând astfel o
presiune osmotică ce contribuie la descongestionarea nasului.
Fiecare 100 ml Quixx extra conţine apă din Oceanul Atlantic, apă purificată şi ulei
de eucalipt (0,015 ml la 100 ml).
Quixx extra se livrează într-un flacon a 30 ml soluţie. Fiecare flacon eliberează
aprox. 220 de pulverizări. Flaconul conţine un sistem de pompare antibacterian
integrat, care previne pătrunderea microbilor pe întreaga durată de utilizare.

Pentru ce se utilizează Quixx extra?
-

Ameliorează congestia nazală şi sinusală în răceală şi gripă

-

Curăţă în mod activ căile nazale

-

Are efect revigorant puternic

Cum acţionează Quixx extra?
Quixx extra
combină
descongestionare
cu
prospeţime.

efectul
senzaţia

de
de

Datorită concentraţiei de sare mai mari
decât a mucoasei nazale, Quixx extra
drenează lichidul în exces reducând
inflamaţia şi ameliorând astfel congestia
nazală şi sinusurile înfundate.
Prin inmuierea mucusului acumulat şi
acrustelor uscate, Quixx extra uşurează
eliberarea nasului.
Pagina 1 din 3

De asemenea, Quixx extra
prezintă următoarele avantaje:


Conţine numai
ingrediente naturale



Nu conţine conservanţi



Nu creează dependenţă

Uleiul de eucalipt revigorant creează senzaţia de nas şi sinusuri curate şi „desfundate” pentru o
respiraţie mai uşoară.

Cine poate utiliza Quixx extra?
Adulţi, adolescenţi şi copii cu vîrsta de peste 6 ani

Utilizarea Quixx extra
De câte ori şi cât Quixx extra trebuie folosit?
Adulţi şi adolescenţi:
1 – 3 pulverizări în fiecare nară de la 2 până la 3 ori pe zi
Copii cu vîrsta de peste 6 ani:
1 - 2 pulverizări în fiecare nară de la 2 până la 3 ori pe zi
A se agita înainte de utilizare.
Cum trebuie utilizat Quixx extra?
Indepăraţi capacul. „Pregătiţi” flaconul pompând de câteva ori până când se
produce o pulverizare fină (Fig. 1). Acum, spray-ul este gata de utilizare.
Introduceţi aplicatorul în nară şi apăsaţi pe oricare parte a gulerului acestuia (Fig. 2).
După fiecare utilizare, curăţaţi aplicatorul şi puneţi la loc capacul.
Pulverizatorul eliberează un jet dozat, care se dispersează uniform.

Fig. 1

Fig. 2

Cât timp poate fi utilizat Quixx extra?
Consultaţi medicul sau farmacistul în legătură cu durata de utilizare.

Când nu trebuie utilizat Quixx extra?
În caz de hipersensibilitate (alergie) la apa de mare sau la uleiul de eucalipt.
Quixx extra nu trebuie utilizat la copii mai mici de 6 ani.
Sarcina şi alăptarea
Consultaţi medicul cu privire la utilizarea Quixx extra în timpul sarcinii şi în perioada
de alăptare.
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Aveţi grijă deosebită cu Quixx extra
După o intervenţie chirurgicală la nas sau după lezarea acestuia, Quixx extra trebuie
utilizat numai cu avizul sau după consultarea unui medic.
Reacţii adverse posibile
Uleiul de eucalipt poate provoca reacţii alergice (inclusiv dispnee) la pacienţii cu
predispoziţie.
Este posibil ca la începutul utilizării să simţiţi uşoare înţepături.

Cum trebuie păstrat Quixx extra


A se păstra la temperatura camerei.



A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu folosiţi Quixx extra după data de expirare inscripţionate pe cutie după simbolul
Symbol sand glass EN 980.
Nu folosiţi Quixx extra mai mult de 6 luni de la data primei utilizări.
Quixx extra este disponibil fără prescripţie medicală.
CE sign
Fabricant:
Pharmaster
ZI de Krafft
67150 Erstein
Franţa

Distribuit de:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI
GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Germania

Data ultimei actualizări 02/2012

Pagina 3 din 3

