
НАЗОРИГ® спрей за нос е медицинско изделие за 
протекция, деконгестия (отпушване) и дезинфекция 
(унищожаване на болестотворните микроби) на 
носните кухини, показано за профилактика и лечение 
както на остри, така и на хронични назофарингеални 
заболявания в случай на дразнене, оток, сърбеж, 
парене, прекомерно образуване на секрет. Създава 
защитен мукоадхезивен липиден филм, враждебен за 
патогенни микроорганизми. Възстановява доброто 
състояние и регенерира носната лигавица.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ:
Ozoile® (Стабилни oзониди), вода (озонирана), ментол, 
натриев хлорид.
OZOILE®
Облекчава дразненето и сърбежа. Доставя кислород 

локално и създава неблагоприятна среда за патогенни 
микроорганизми. Противодейства на зачервяването, 
сърбежа, паренето, подуването (отока), десквамацията 
(лющенето) и протичащите дегенеративни процеси.

МЕНТОЛ
Освежаващо и аналгетично действие, което създава 
усещане за облекчение.
НАТРИЕВ ХЛОРИД
Неговото присъствие в разтвор стимулира 
привличането на осмозна вода от конгестивната 
(набъбналата) лигавица и втечнява секрета, 
улеснявайки неговото отстраняване.

ИНСТРУКЦИИ
Назориг спрей за нос с Ozoile® е медицинско изделие за 
протекция, деконгестия (отпушване) и дезинфекция 
(унищожаване на болестотворните микроби) на носните 
кухини, показано за профилактика и лечение както на 
остри, така и на хронични назофарингеални 
заболявания, характеризиращи се с дразнене,  оток, 
сърбеж, парене, прекомерно образуване на секрет. 
Иновативна формула, която помага в случай на 
грипоподобни синдроми, причинени от изстиване,
алергeни или замърсители от околната среда и 
последствия от хирургични УНГ интервенции. Назориг 
спрей за нос отбъбва носните проходи, намалява 
запушването и регулира секрецията чрез стимулирането 
на осмотичен обмен, който благоприятства 
привличането на течности от лигавицата и втечнява 
секрета, улеснявайки неговото отстраняване.
Формулата на Назориг с Ozoile® поддържа лигавицата 
добре хидратирана и има изразено антимикробно и 
защитно действие, създавайки мукоадхезивен липиден 
филм, враждебен за патогенни микроорганизми, който 
възстановява доброто състояние на носните кухини.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
1) Отстранете чрез
издърпване нагоре
прозрачната защитна
капачка (а) и стандартния
спрей дозатор (b).

2) Поставете назалния
накрайник и отстранете
неговата протективна капачка (c).

Впръскайте Назориг спрей за нос 1 или 2 пъти във всяка
ноздра, издухайте внимателно носа, след което 
повторете впръскването.

Преди да използвате Назориг спрей за нос за първи път, 
го задействайте няколко пъти, докато се отдели спрей. 
Препоръчително е да използвате продукта повече пъти 
през деня дори на по-кратки интервали.
Преди лягане повторете приложението.
Изплаквайте назалния накрайник в края на всяка 
употреба, като го поставите под струя гореща вода. 
След изплакване отново поставете защитната капачка. 
Назориг е натурален продукт. Поради липсата на
фармакологичен механизъм на действие не 
предизвиква пристрастяване и може да се използва 
често и за продължителни периоди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не 
използвайте това медицинско изделие след изтичане 
на срока на годност. Не използвайте, ако опаковката 
изглежда увредена. Избягвайте контакт с очите. При 
случаен контакт изплакнете обилно с вода.
Няма съобщени случаи на сенсибилизация или 
странични ефекти. Ако забележите такива, моля 
прекратете употребата и се консултирайте с вашия 
лекар. Измийте добре ръцете си, преди да използвате 
медицинското изделие. Внимателно затваряйте 
флакона след употреба. Съхранявайте на хладно и сухо 
място, далеч от източници на топлина и пряка 
слънчева светлина. Срокът на годност се отнася за 
интактен (неотварян) и правилно съхраняван продукт. 
Препоръчва се продуктът да се използва до 6 месеца 
след отваряне на опаковката.

ОПАКОВКА:
Флакон 20 ml
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NASORIG® nasal spray is a protective, 
decongestant and sanitizing medical device of 
nasal cavities speci�c for prevention and treatment 
of nasopharyngeal a�ections both acute and 
chronic in case of irritation, swelling, itching, 
burning, excessive mucus production. Creates a 
protective mucoadhesive lipidic �lm hostile to 
microbiota alterations. Restores the good 
condition and regenerates the nasal mucosa.

MAIN COMPONENTS
Ozoile® (Stable Ozonides), Aqua (Ozonized), 
Menthol, Sodium Chloride.

OZOILE®
It acts on the irritative and itchy state, brings oxygen 
on site and creates an unfavorable environment to
microbiota alterations. Contrasts redness, itching,
burning, swelling, desquamation and degenerative
processes in progress.
MENTHOL
Refreshing analgesic gives a relief sensation.
SODIUM CLORIDE
Its presence in solution promotes the attraction of
osmosis water from the congested mucosa and it
�uidi�es the mucus, facilitating its removal.

INSTRUCTIONS
Nasorig® nasal spray with Ozoile® is a protective,
decongestant and sanitizing medical device of nasal
cavities, speci�c for prevention and treatment of 
both acute and chronic nasopharyngeal a�ections
characterized by irritation, swelling, itching, burning,
excessive mucus production. Innovative formula, it is 
a valid help in case of �u syndromes, caused by 
cooling, allergic or environmental pollutants and 
surgical after-e�ects in ORL. Nasorig® nasal spray 
decongests the nasal passages, reduces the 
obstruction and regularizes secretions by promoting 
an osmotic exchange which favors the attraction of 
�uids from the mucosa and it �uidi�es the mucus, 
facilitating its removal.
Its formulation with Ozoile® keeps the mucosa well
hydrated and it has an important sanitizing and 
protective action creating a mucoadhesive lipidic �lm
hostile to microbiota alterations, that restores the 
good condition of the nasal cavities.

HOW TO USE
1) Remove the transparent
protection cap (a) and the
classic spray dispenser (b)
by pulling upwards.

2) Place the nasal spray
dispenser on the
plunger (c) and remove
its protective cap.

Apply Nasorig® nasal spray as needed 1 or 2 pu�s per 
nostril, blow nose gently, then repeat the 
application.

Before using Nasorig® nasal spray for the �rst time, 
activate it several times until the spray is released. It 
is recommended to use the product more times 
during the day even at close range. Before going to 
bed, repeat the dispensing. Rinse the dispenser at 
the end of each use by positioning it under a jet of 
hot water then cover the dispenser with the 
protective cap.
Cause it is a natural product, thanks to its no
pharmacological mechanism of action, it is not 
addictive and can be used frequently and for 
prolonged periods.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Keep out of the reach of children. Do not use the 
device beyond the expiration date. Do not use it if 
the packaging appears to be damaged. Avoid the 
contact with eyes, in case of accidental contact 
rinse thoroughly with water.
There are no cases of sensitization or side e�ects, if 
this phenomenon occurs please discontinue use 
and consult your physician. Wash your hands well 
before using the medical device. Carefully close the 
bottle after use. Store in a cool, dry place, away 
from heat sources and direct sunlight. The 
expiration date refers to the intact and correctly 
stored product. After opening it is recommended to 
use the product within 6 months.

PACKAGE
Bottle 0.7 �. OZ.
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