
AloeNasin A+E
Spray do nosa z aloesem 

i witaminami A+E

Instrukcja używania
Wyrób medyczny AloeNasin A+E 
wspomaga procesy regeneracji błony 
śluzowej nosa   i przywraca jej natural-
ną wilgotność. Przeznaczony jest dla 
dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.
Pięć aktywnych i przebadanych kli-
nicznie składników wyrobu wspomaga 
procesy regeneracji i gojenia, łagodzi 
podrażnienia, zapewnia skuteczne na-
wilżanie błony śluzowej nosa. 
1. Aloes posiada właściwości prze-

ciwzapalne, przeciwbakteryjne, prze-
ciwwirusowe i przeciwgrzybicze, a 
dodatkowo doskonale nawilża błonę 
śluzową nosa. 

2. Witamina A ułatwia regenerację 
błon śluzowych nosa, odpowiada za 
prawidłowe namnażanie komórek 
śluzowych, reguluje czynności tkanki 
nabłonkowej (wydzielanie ochron-
nego śluzu), ułatwia prawidłowe 
funkcjonowanie układu odporno-
ściowego. 

3. Gliceryna farmaceutyczna długo-
trwale działa ochronnie i utrzymuje 
odpowiednią wilgotność, wykazuje 
działanie kojące, poprawia elastycz-
ność i trwale nawilża śluzówkę nosa. 

4. Witamina E utrzymuje integralność 
błon komórkowych, chroni komórki 
przed szkodliwym działaniem wol-
nych rodników. 
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5. Olejek eukaliptusowy pobudza wy-
dzielanie śluzu i dezynfekuje drogi 
oddechowe.

Wskazania
• nawilżanie i utrzymywanie wilgotno-

ści błony śluzowej nosa u dorosłych i 
dzieci powyżej 6 roku życia

• wspomaganie procesów reepitalizacji 
śluzówki nosa (tj. zdolności napraw-
czej i gojenia) w szczególności po 
zabiegach operacyjnych w nosie, po 
tamponadzie nosa lub po infekcjach 
nosa

• ułatwianie oczyszczania nosa, co 
sprzyja procesom gojenia i zapobiega 
infekcjom

• suchość nosa w wyniku:
 - przebywania w miejscach o zmniej-
szonej wilgotności, jak centralnie 
ogrzewane pomieszczenia zimą lub 
klimatyzowane latem

 - stosowanie aerozoli do nosa
 - polekowego nieżytu nosa
 - alergicznego nieżytu nosa
 - przewlekłego zanikowego nieżytu 
nosa

Sposób użycia i dawkowanie
Przed pierwszym użyciem buteleczkę 
wstrząsnąć, zdjąć osłonkę ochronną 
aplikatora, nacisnąć aplikator 3-4 razy 
do pojawienia się preparatu. Uwaga: 
Nie kierować wylotu aplikatora w stro-
nę oczu, przy naciskaniu należy trzy-
mać końcówkę aplikatora skierowaną 
od siebie.



Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
(5x2) Maksymalnie 5 razy dziennie po 
2 aplikacje* do każdego otworu noso-
wego 
(*1 aplikacja = naciśnięcie aplikatora)

Dzieci 6 - 12 lat
(3x2) Zawsze pod kontrolą dorosłych. 
Maksymalnie 3 razy dziennie po 2 apli-
kacje* do każdego otworu nosowego. 
(*1 aplikacja = naciśnięcie aplikatora)

Dzieci poniżej 6 lat
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować 
u dzieci poniżej 6-go roku życia

Ostrzeżenia i zalecane środki ostroż-
ności
• Nie przekraczać zalecanej dawki bez 

uprzedniej konsultacji z lekarzem.
• W przypadku wystąpienia reakcji 

alergicznej na którykolwiek ze skład-
ników preparatu należy natychmiast 
zaprzestać używania wyrobu i skon-
taktować się z lekarzem. 

• Stosowanie wyrobu koniecznie po-
winno być skonsultowane z lekarzem 
u osób, które stosują dodatkową su-
plementację preparatami zawierają-
cymi witaminę A.

• Wyrób przeznaczony jest do stoso-
wania na błonę śluzową nosa. Nie 
wolno stosować wyrobu do oczu.

• Jedno opakowanie przeznaczone jest 
dla jednego użytkownika. 

• Wyrób należy zużyć w ciągu sześciu 
tygodni od pierwszego użycia. 

• Nie stosować po upływie daty przy-
datności umieszczonej na opakowa-
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niu. 
• Nie używać preparatu w przypadku 

uszkodzenia opakowania bezpośred-
niego.

Stosowanie wyrobu w okresie ciąży lub 
karmienia piersią
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować 
w ciąży lub okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa 
maszyn
Preparat stosowany zgodnie z zalece-
niami nie wpływa na zdolność kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi, obsługę 
maszyn i sprawność psychofizyczną. 

Miejsce i warunki przechowywania
Wyrób należy przechowywać w pozycji 
pionowej w temperaturze poniżej 25°C, 
w miejscu niedostępnym i niewidocz-
nym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
• AloeNasin A+E jest wyrobem me-

dycznym klasy I zgodnym z Dyrek-
tywą Europejską 93/42/EEC 

• Należy zachować instrukcję, by w ra-
zie potrzeby móc ją ponownie prze-
czytać.

Skład
Aqua purificata, Polyoxyethylene sorbitan monoole-
ate, Glycerin, Chlorobutanol, Tocopheryl acetate, 
Aloe Barbadensis Extract, Xanthan Gum, Imidurea, 
Eucalyptus globulus Leaf Oil, Retinyl Palmitate, 
Sodium hydroxide, Lactic Acid


