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Nasaleze PM Shield е превантивно средство в 
борбата срещу съвременното замърсяване на 
въздуха в градската среда.

Използвайте Nasaleze PM Shield преди да навлезе-
те в потенциално замърсена среда като преванти-
вен начин да предпазите носа си от фините прахови 
частици (Particulate Matter, или т.нар. PM). 

Фините прахови частици могат да съдържат множе-
ство различни химикали. Те са невидими за окото, 
нямат аромат, или вкус, но тези частици - особено 
PM10, или по-малките от тях могат да причинят 
големи вреди на човешкото тяло.

Множество учени откриват връзка между фините 
прахови частици и развитието на инфекции на 
горните дихателни пътища, алергии и астма.

Връзката между замърсения въздух и отключването 
на алергичен ринит става все по-осезаема. Предпаз-
ването от замърсяванията е важно за поддържането 
на добро здраве 

Носът е „входната врата“ на горните дихателни 
пътища и като такъв има нужда от защита.

Nasaleze PM Shield представлява прахообразен 
спрей за нос. След впръскване, при допир с носната 
лигавица, прахообразните целулозни частици 
образуват гелообразна защитна бариера, която 
„улавя“ и предпазва от фините прахови частици.

Nasaleze PM Shield съдържа аромат на лимон, 
който създава приятно и освежаващо цитрусово 
усещане.

Според ин витро клинично изпитване*, Nasaleze 
PM Shield ефективно ограничава дифузията на 
фини прахови частици с размери от 2.5µm (PM 2.5) в 
продължение на до 6 часа.

*С цел определяне ефикасността на Nasaleze да действа като 
предпазна бариера срещу PM2.5 в ин витро експериментални условия.

• Натурален инертен целулозен прах от растителен 
произход и лимон

Продуктът е подходящ за вегани.

www.nasaleze.bg

Nasaleze PM Shield е подходящ за възрастни, спорти-
сти, бременни жени, кърмачки и деца над 18 месечна 
възраст. 

Пазете далеч от малки деца.

Nasaleze PM Shield не съдържа лекарствени 
вещества.

Nasaleze PM Shield има добър профил на безопасност.

Nasaleze PM Shield не причинява усещане за стичане 
в гърлото и давене.

 Кога да използвате Nasaleze PM Shield?  Как действа Nasaleze PM Shield?   

Кой може да използва Nasaleze PM Shield?

 Състав

  800mg

800mg



За да Ви предпазва от замърсяванията и фините 
прахови частици е необходимо да впръсквате 
Nasaleze PM Shield 2 до 3 пъти дневно. Всяко 
впръскване позволява поддържането на ефективна 
защитна бариера върху носната лигавица в продъл-
жение на до 6 часа.

• 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 
температура между 5°C и 30°C.
• След отваряне на опаковката, използвайте съдър-
жанието в рамките на 6 месеца.

• Продуктът не е подходящ за деца под 18 месечна 
възраст.
• Не използвайте Nasaleze PM Shield ако сте чувстви-
телни към целулоза, или лимон.
• 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.
• Много малко случаи на алергични реакции 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. 

По време на първата употреба може да усетите чувство 
на гъделичкане, или парене в носа, както и да започнете 
да кихате. Това е нормална реакция при първоначално-
то ползване, която ще отмине, когато свикнете с употре-
бата на Nasaleze PM Shield.

Понякога е възможно да усетите лек сърбеж, или 
дразнене, особено ако носната Ви лигавица е травмира-
на, или възпалена. Това усещане би следвало да отмине 
бързо.

Ако усещате сериозен дискомфорт след употребата на 
този продукт се консултирайте с Вашия лекар.

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

 Как да използвате Nasaleze PM Shield?

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.
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Как да съхранявате  Nasaleze PM Shield?

Противопоказания
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FREE &
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