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Nasaleze Travel е предназначен а употреба преди 
да имате симптоми на настинка, или грип.

Nasaleze Travel се използва за превенция срещу 
вируси, настинки и грип.

Ако Ви предстои пътуване в самолет, градски 
транспорт, или досег с друга рискова среда и искате 
да се защитите от вирусите, е необходимо да 
впръсквате Nasaleze Travel 2 до 3 пъти дневно.

Nasaleze Travel клинично доказано подпомага 
стопиране развитието на вирусите и грипа и 
скъсява периода на боледуване.

Nasaleze Travel клинично доказано е ефективен 
при възрастни и деца над 3 години.

Ако симтомите на настинка, или грип са започнали 
преди да приемете Nasaleze Travel, можете да 
започнете да ползвате Nasaleze Travel за да съкра-
тите периода на боледуване.

Ако употребявате успоредно друг спрей за нос, то 
Nasaleze Travel трябва да бъде впръскан отново 
след другия спрей, за да възстанови  предпазващата 
бариера върху носната лигавица.

Циркулацията на един и същи въздух в самолетите, 
автобусите, влаковете, метрото и други публични 
места, създава предпоставки за разпространение 
на голям обем вирусни частици, които могат да ни 
заразят.

Nasaleze Travel представлява прахообразен спрей 
за нос. След впръскване, при допир с носната 
лигавица, прахообразните частици образуват 
гелообразна защитна бариера, която предпазва от 
вируси и бактерии и ги деактивира. 

При започнала настинка, Nasaleze Travel се използ-
ва с цел съкращаване периода на боледуването.

Nasaleze Travel може да предотврати появата на 
симтомите на настинка, или вирус, дори при 
започнало боледуване.

Действието на Nasaleze Travel е доказано в 4 
независими клинични проучвания.

• Натурален инертен целулозен прах от растителен 
произход 93%
• Мента на прах 2%
• Прах от Европейски див чесън 5%

Продуктът е подходящ за вегани.

www.nasaleze.bg

Nasaleze Travel е подходящ за възрастни, спортисти, 
бременни жени, кърмачки и деца над 3 годишна 
възраст. Пазете далеч от малки деца.

Nasaleze Travel не съдържа лекарствени вещества.

Nasaleze Travel има добър профил на безопасност.

Nasaleze Travel не причинява усещане за стичане в 
гърлото и давене.

 Кога да използвате Nasaleze Travel?  Как действа Nasaleze Travel?   

Кой може да използва Nasaleze Travel?

 Състав

  800mg



За да Ви предпазва от вирусите и грипа е необходи-
мо да впръсквате Nasaleze Travel 2 до 3 пъти 
дневно. Това ще позволи поддържането на ефектив-
на бариера върху носната лигавица.

Ако симтомите на настинка, или грип са вече налич-
ни – впръсквайте Nasaleze Travel 3 пъти дневно до 
пълното им изчезване.

• Не изплаквайте бутилката с вода, или друга 
течност, защото това може да запуши отвора.
• Не използвайте ако забележите, че целостта на 
опаковката е нарушена.
• Съхранявайте на стайна температура, или на 
тампература между 5°C и 3°C.
• След отваряне на опаковката, използвайте съдър-
жанието в рамките на 6 месеца.

• Продуктът не е подходящ за деца под 3 годишна 
възраст.
• Не използвайте Nasaleze Travel ако сте чувствител-
ни към целулоза, мента, или чесън.
• Избягвайте контакт с очите.
• Избягвайте контакт с отворени рани.
• Ако прахът от бутилката попадне в очите Ви, отмий-
те с вода.
• За да избегнете заразяване не споделяйте този 
продукт с други хора.
• По време на първата употреба може да усетите 
чувство на гъделичкане, или парене в носа, както и да 
започенете да кихате. Това е нормална реакция при 
първоначалното ползване, която ще отмине, когато 
свикнете с употребата на Nasaleze Travel.
• Понякога е възможно да усетите лек сърбеж, или 
дразнене, особено ако носната Ви лигавица е травми-
рана в следствие на продължителна хрема. Това 
усещане би следвало да отмине бързо.
• Някои пациенти могат да усетят носа си леко 
запушен. Това е нормално и се дължи на създадената 
от Nasaleze Travel бариера върху носната лигавица. 
В случай, че усещането за запушен нос е по-сериозно, 
то вероятно сте пръснали повече от необходимото 
количество.
• Ако усещате сериозен дискомфорт след употребата 
на този продукт се консултирайте с Вашия лекар.
• Ако употребявате успоредно друг спрей за нос, то 
Nasaleze Travel трябва да бъде впръскан отново 
след другия спрей, за да възстанови предпазващата 
бариера върху носната лигавица.
• Много малко случаи на алергични ракции са 
докладвани във връзка с този продукт. Те включват 
усещане за запушен нос, течащ нос, зачервено гърло, 
или кихане. Ако получите по-сериозна алергична 
реакция от изброените, прекратете незабавно 
употребата му и ако симптомите продължат се 
консултирайте с Вашия лекар. Свържете се с дистри-
бутора/производителя на продукта, както и с ИАЛ.
• Не използвайте в продължение на повече от 3 дни 
без прекъсване.

Ако Nasaleze Travel не облекчава достатъч-
но Вашите симптоми:

Прочетете внимателно 5-те стъпки на употреба и се 
уверете, че ги спазвате.

Консултирайте се с Вашия лекар какви лекарства 
може да приемате, за да подпомогнете Вашия  
Nasaleze Travel в борбата срещу вирусите и грипа.

Имайте предвид, че човек често не може да различи 
дали става въпрос за обикновена настинка, 
по-сериозен вирус, или грип (Инфлуенца). Ако 
имате съмнения относно състоянието Ви е добре да 
се консултирате с лекар.

 Как да използвате Nasaleze Travel?

1. Издухайте 
    носа си

4. Поставете
накрайника на
спрея в началото
на ноздрата и
впръснете по 1-2
пъти във всяка ноздра.
Вдишайте леко.

5. Впръсквайте
     отново след
     всяко издухване
     на носа

2. Отворете 
капачката и 
разклатете 

3. Пръснете малко
количество във

въздуха, за да
освободите
налягането

 в бутилката.
Това важи само за
първата употреба,

след това не е
необходимо.

Производител: Nasaleze Ltd, Unit 3, 
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Business Park, Douglas, IM4 4QE, 
Остров Ман, Великобритания

Atlantic Bridge, 19 Willowside,
Woodley, Berkshire, RG5 4HJ, UK

Дистрибутор: Р и Ко Дистрибюшън ЕООД,
гр. София, бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" 3-32
email: riko.distribution@gmail.com; 
тел: 889811335;

Как да съхранявате  Nasaleze Travel?

Противопоказания


