
Zdravotnický prostředek

Přírodní obrana před viry, bakteriemi a alergeny
Co je Nasaleze Protect?
Nasaleze Protect je klinicky ověřený, 100 % přírodní práškový sprej, který poskytuje rychlou a účinnou ochranu proti nosem vdechovaným 
vzdušným virům, bakteriím a dalším látkám. Tím chrání tělo před chřipkou, nachlazením a dalšími nemocemi způsobovanými vzdušnými 
částicemi. Obsahuje unikátní směs přírodních, vysoce účinných antivirových látek, které v nose vytvoří gelovou bariéru a fungují jako 
účinný filtr virů a bakterií.
Složení
Obsahuje celulózový prášek rostlinného původu, práškový extrakt z česneku medvědího a práškový extrakt z máty peprné. 
Jak Nasaleze Protect účinkuje?
Nasaleze Protect zachytí, absorbuje a následně neutralizuje vzdušné bacily. Tím odstraní příčinu onemocnění a neléčí tak pouze jeho pří-
znaky. To vše bez známých vedlejších účinků. Nasaleze Protect neobsahuje žádnou účinnou léčivou látku. Celulózový prášek vytváří tenkou 
gelovou vrstvu na sliznici nosní dutiny. Tato ochranná bariéra působí jako filtr, takže vzdušné mikroby a další částice nemohou vstoupit do 
těla. Práškový výtažek z česneku medvědího a máty peprné má antibakteriální a antivirový účinek. Obě rostliny jsou používány k prevenci 
a léčbě nachlazení po staletí.
Kdo může používat Nasaleze Protect?
Nasaleze je vhodný pro dospělé, včetně těhotných a kojících žen a děti od 3 let (pod dohledem dospělé osoby). Udržujte mimo dosah 
malých dětí.
Kdy používat Nasaleze Protect?
Preventivně
Naším nosem projde za den obrovské množství vzduchu a spolu s ním i nepředstavitelný počet cizorodých částic – virů, bakterií, prachu, 
alergenů apod., které způsobují nejrůznější onemocnění. Jemný celulózový prášek z přípravku Nasaleze po aplikaci ulpí na nosní sliznici. 
Dochází k reakci s její vlhkostí a k vytvoření ochranné gelové bariéry, která nosní sliznici překrývá a funguje jako účinný filtr.
Při onemocnění
I když je Nasaleze Protect určen především k prevenci, díky antibakteriálním a antivirovým vlastnostem jeho složek je možné ho použít i ve 
chvíli, kdy nemoc již propukla. Studie prokázaly kratší dobu onemocnění při používání Nasaleze Protect.
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 použitím je doporučeno vyzkoušet tlak potřebný k získání ideální dávky, což je zhruba několikacentimetrový prachový oblá-
ček. 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 lahvičku vždy protřepejte a poklepejte dnem lahvičky o pevnou podložku, aby se prášek ocitl dole.
3. Sundejte uzávěr.
4. Umístěte trysku lahvičky do jedné nosní dírky a lahvičku zmáčkněte, zatímco se nosem jemně nadechujete, aby se prášek v nose 
rozptýlil.
5. Opakujte krok č. 4 u druhé nosní dírky.
6. Opakujte po každém vysmrkání. 

Pro více informací o přípravku navštivte internetové stránky Nasaleze: 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.

Pokud je třeba, rodiče mohou provést aplikaci přípravku do nosu svých dětí.
Zjistíte-li, že je pro vás obtížné lahvičku zmáčknout jednou rukou, proveďte stisk oběma rukama a ujistěte se, zda se velikost prachového 
obláčku pohybuje v rozmezí 10 – 15 cm.
Kdy a jak často aplikovat?
Nasaleze Protect je doporučováno používat 3x denně během období viróz a chřipek, nicméně dávka může být snížena i zvýšena v závislosti 
na pravděpodobnosti výskytu choroboplodných zárodků v bezprostředním okolí.
Již jste onemocněli? Je zdokumentováno, že pokud se Nasaleze Protect začne užívat od prvního dne nachlazení, snižuje dobu jeho trvání.
Celistvá gelová bariéra, která je pro účinek klíčová, je potřeba obnovovat po každém vysmrkání, či silném kýchnutí.
Abyste dosáhli co nejlepšího účinku, udržujte neustále efektivní bariéru ve svém nose, zvláště pokud jste vystaveni pravděpodobné vyšší 
koncentraci choroboplodných zárodků - ve školách, nemocnicích, veřejné dopravě, sportovních a společenských akcích.
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.
Doplňující informace
Balení 800 mg odpovídá přibližně 200 aplikacím, což vystačí na 1 až 2 měsíce při každodenním užívání. Neobsahuje žádná léčiva, pouze 
přírodní složky.
Varování
Nepoužívejte, pokud je porušen pojistný kroužek připevněný na lahvičce. Vždy po použití nasaďte zpět uzávěr a uložte na suchém místě. 
Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Pokud se prášek dostane do oka, oko opláchněte vodou. Výskyt jakékoliv nežádoucí reakce není 
pravděpodobný. Pokud by k takovéto události došlo, poraďte se se svým lékařem. 

Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu
NasaPro CZ 09/17



Zdravotnícky prostriedok

Prírodná obrana pred vírusmi, baktériami  a alergénmi
Čo je Nasaleze Protect?
Nasaleze Protect je klinicky overený, 100 % prírodný práškový sprej, ktorý poskytuje rýchlu a účinnú ochranu pred nosom vdychovanými  
vzdušnými vírusmi, baktériami  a ďalšími látkami a tým chráni telo pred chrípkou, prechladnutím a ďalšími chorobami spôsobovanými 
vzdušnými časticami. Obsahuje unikátnu zmes prírodných, vysoko účinných antivírusových látok, ktoré v nose vytvoria gélovú bariéru, 
ktorá funguje ako účinný filter vírusov a baktérií.
Zloženie
Obsahuje celulózový prášok rastlinného pôvodu, práškový extrakt z medvedieho cesnaku a práškový extrakt z mäty piepornej. 
Ako Nasaleze Protect účinkuje?
Nasaleze Protect zachytí, absorbuje a následne neutralizuje vzdušné bacily. Tým odstráni príčinu ochorenia a neznižuje tak iba výskyt jeho 
príznakov. Toto všetko  bez známych vedľajších účinkov. Nasaleze Protect neobsahuje žiadnu účinnú liečivú látku. Celulózový prášok vytvá-
ra tenkú gélovú vrstvu na sliznici nosovej dutiny. Táto ochranná bariéra pôsobí ako filter, takže vzdušné mikróby a ďalšie častice nemôžu 
vstúpiť do tela. Práškový výťažok z medvedieho cesnaku a mäty piepornej má antibakteriálny a antivírusový účinok. Obidve rastliny sa 
používajú na prevenciu a liečbu prechladnutia po stáročia.
Kto môže používať Nasaleze Protect?
Nasaleze je vhodný pre dospelých, tehotné, dojčiace ženy a deti od 3 rokov (pod dohľadom dospelej osoby). Udržujte mimo dohľadu a 
dosahu malých detí.
Kedy používať Nasaleze Protect?
Preventívne
Nosom prejde počas dňa obrovské množstvo vzduchu a spolu s ním i nepredstaviteľný počet cudzorodých častíc – vírusov, baktérií, pra-
chu, alergénov a pod., ktoré zapríčiňujú najrôznejšie ochorenia. Jemný celulózový prášok z prípravku Nasaleze Protect po aplikácii priľne 
na nosovú sliznicu. Prichádza k reakcii s jej vlhkosťou a k vytvoreniu ochrannej gélovej bariéry, ktorá nosovú sliznicu prekryje a funguje ako 
účinný filter.
Pri ochorení
Aj keď je Nasaleze Protect určený najmä na prevenciu, vďaka antibakteriálnym a antivírusovým vlastnostiam jeho zložiek je ho možné 
použiť aj vo chvíli, keď choroba už prepukla. Štúdie preukázali kratšiu dobu ochorenia pri používaní Nasaleze Protect.
Pokiaľ ste nikdy doteraz tento produkt nepoužívali, prečítajte si starostlivo nasledujúce riadky
Ide o nosový, práškový, bariérový sprej, nie o kvapalinu. Princíp účinku Nasaleze Protect je jednoduchý a aplikáciu zvládne každý hneď na 
prvý krát. Pred prvým použitím  odporúčame vyskúšať tlak potrebný na získanie ideálnej dávky, čo je zhruba niekoľkocentimetrový pracho-
vý obláčik. Pretrepte fľaštičku, odstráňte uzáver, fľaštičku namierte smerom od seba a rýchlo stlačte. Prachový obláčik uvidíte pred sebou.
Všeobecné pokyny na použitie
1. Jemne sa vysmrkajte.
2. Pred každou aplikáciou vždy pretrepte fľaštičku a poklepte dnom fľaštičky na pevnú podložku, aby prášok bol dole.
3. Zložte uzáver.
4. Umiestnite trysku fľaštičky do jednej nosovej dierky a stačte fľaštičku zatiaľ čo sa nosom jemne nadychujete, aby sa prášok v nose 
rozptýlil.
5. Opakujte krok č. 4 v druhej nosovej dierke.
6. Opakujte po každom vysmrkaní. 

Pre viac informácií navštívte internetové stránky Nasaleze: www.nasaleze.eu, www.nasaleze.com.
Výrobca: 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
Distribútor pre SR: Ascomed s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká republika, www.ascomed.cz, www.opagroup.cz.

Ak je to potrebné, rodičia môžu vykonať aplikáciu prípravku do nosa svojich detí. Ak zistíte, že je pre vás zložité  fľaštičku stlačiť jednou 
rukou, vykonajte stisk oboma rukami, ale najskôr vyskúšajte, či sa veľkosť prachového obláčika pohybuje v rozmedzí 10 – 15 cm.
Kedy a ako často aplikovať?
Nasaleze  Protect sa odporúča používať 3x denne počas obdobia viróz a chrípok, avšak dávka môže byť znížená alebo zvýšená v závislosti 
na pravdepodobnosti výskytu choroboplodných zárodkov v blízkom okolí. Už ste ochoreli? Je zdokumentované, že pokiaľ sa Nasaleze 
Protect začne používať od prvého dňa prechladnutia, znižuje dobu jeho trvania.
Celistvú gélovú bariéru, ktorá je pre účinok kľúčová, je potrebné obnovovať po každom vysmrkaní, či silnom kýchnutí.
Aby ste dosiahli čo najlepší účinok, udržujte neustále efektívnu bariéru vo svojom nose, najmä pokiaľ ste vystavený pravdepodobnej vyššej 
koncentrácii choroboplodných zárodkov - v školách, nemocniciach, verejnej doprave, športových a spoločenských akciách.
Starostlivosť o Nasaleze
Udržujte za každých okolností fľaštičku a zvlášť trysku suchú. Neoplachujte fľaštičku vodou či inou tekutinou, pretože to môže mať vplyv na 
správnu funkciu práškového spreja. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám nad 30 °C.
Doplňujúce informácie
Balenie 800 mg zodpovedá približne 200 aplikáciám, čo postačí na 1 až 2 mesiace pri každodennom používaní. Neobsahuje žiadne liečivá, 
iba prírodné zložky.
Varovanie
Nepoužívajte pokiaľ je porušený poistný krúžok pripevnený na fľaštičke. Vždy po použití nasaďte späť uzáver a uložte na suchom mieste. 
Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov. Pokiaľ sa prášok dostane do oka, oko opláchnite vodou. Výskyt akejkoľvek nežiaducej reakcie nie je 
pravdepodobný. Pokiaľ by k takejto udalosti prišlo, poraďte sa so svojím lekárom. 

Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale
NasaPro CZ 09/17


