
Přírodní prevence alergické rýmy

Zdravotnický prostředek

Nasaleze - obrana proti alergii
Co je Nasaleze?
Nasaleze je klinicky ověřený přírodní práškový sprej, který poskytuje rychlou a účinnou ochranu proti senné rýmě a dalším vzdušným alergenům jako jsou 
pyly, prach a zvířecí alergeny. Nasaleze spolupracuje s vlastním obranným mechanismem vašeho těla. Vytváří na nosní sliznici přírodní bariéru proti vzduš-
ným alergenům a řeší tak samotnou příčinu alergie a ne až její příznaky.

Složení
Obsahuje celulózový prášek rostlinného původu a práškový extrakt z máty peprné.

Jak Nasaleze účinkuje?
Jemný celulózový prášek ulpívá po aplikaci na nosní sliznici, kde díky vlhkosti sliznice reaguje a vytváří tenkou ochranou gelovou bariéru. Ta sliznici pokryje 
a funguje jako účinný filtr vzdušných alergenů, které se nemohou dostat na sliznici a spustit tak alergickou reakci. Mechanismus účinku Nasaleze byl zdoku-
mentován ve více než 20 klinických studiích. Pro dosažení co nejlepšího účinku si pozorně přečtěte instrukce pro použití.

Kdo může používat Nasaleze? 
Nasaleze je zcela přírodní prostředek vhodný pro dospělé, těhotné, kojící ženy a děti od 18 měsíců. Udržujte mimo dosah malých dětí. Nasaleze neobsahuje 
žádné léky. 

Varování
Nepoužívejte, pokud je porušen pojistný kroužek připevněný na lahvičce. Vždy po použití nasaďte zpět uzávěr a uložte na suchém místě. Po otevření spotře-
bujte do 6 měsíců. Pokud se prášek dostane do oka, oko opláchněte vodou. Nejsou známy žádné vedlejší účinky. V případě pochybností se poraďte se svým 
lékařem. Neoplachujte lahvičku vodou nebo jinou kapalinou. Pro více informací navštivte internetové stránky Nasaleze: www.nasaleze.cz, www.nasaleze.com.

Pokud jste nikdy předtím tento produkt nepoužívali, pročtěte pečlivě následující řádky. 
Jedná se o nosní, práškový, bariérový sprej, ne o kapalinu. Princip účinku Nasaleze je jednoduchý a aplikaci zvládne každý hned napoprvé. Před prvním použi-
tím je doporučeno vyzkoušet tlak potřebný k získání ideální dávky, což je zhruba několikacentimetrový prachový obláček. Protřepejte lahvičku, odstraňte 
uzávěr, lahvičku namiřte směrem od sebe a rychle zmáčkněte. Prachový obláček uvidíte před sebou.

Obecné pokyny pro použití

1. Jemně se vysmrkejte. 
2. Před každou aplikací vždy protřepejte lahvičku.
3. Sundejte uzávěr.
4. Umístěte trysku lahvičky do jedné nosní dírky a lahvičku zmáčkněte, zatímco se nosem jemně nadechujete. 
5. Opakujte krok 4 u druhé nosní dírky. 
6. Opakujte po každém vysmrkání. 

Pokud zjistíte, že je pro vás obtížné lahvičku zmáčknou jednou rukou, proveďte stisk oběma rukama, ale nejdřív vyzkoušejte, zda se velikost prachového 
obláčku pohybuje v rozmezí cca 10 - 15 cm.

Kdy a jak často Nasaleze aplikovat?
Nasaleze je doporučeno používat v průměru třikrát denně. Tak je zajištěna celistvá gelová bariéra, která je pro účinek klíčová a je třeba ji obnovovat po 
každém vysmrkání, či silném kýchnutí.

Máte stále potíže? 
V případě vysoké koncentrace pylu v ovzduší aplikujte dvojnásobnou dávku a používejte tak často, jak potřebujete. Nasaleze je přírodní produkt a neobsahu-
je žádná léčiva. Nezapomeňte si Nasaleze vzít s sebou ven do přírody (při alergii na pyly), na návštěvu k sousedům s domácími mazlíčky (při alergii na zvířata), 
použít před luxováním (alergie na roztoče)!

Péče o Nasaleze
Udržujte za všech okolností lahvičku a zvláště trysku suchou. Neoplachujte lahvičku vodou či jinou tekutinou, protože to může mít vliv na správnou funkci 
práškového spreje. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám nad 30 °C.

Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu Nasa ALL CZ 03/17

Pro více informací o přípravku Nasaleze Allergy, navštivte www.nasaleze.cz, www. nasaleze.com.
Výrobce: Nasaleze Unit 3 Woodside house Ballafletcher Business Park, Douglas Isle of Man IM4 4QE UK
Atlantic Bridge Ltd, 19 Willowside, Woodley, Berkshire, RG5 4HJ UK
Distributor pro ČR: Ascomed s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, www.ascomed.cz, www.opagroup.cz.


