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AQUA MARIS® Baby
100%-ban természetes eredetű orrspray

Az ásványi sókban és nyomelemekben gazdag izotóniás tengervíz eltávolítja
a gyermek orrából a kórokozókat és a különböző szennyeződéseket.

ÖSSZETÉTEL

Az oldat az Adriai-tengerből származó, ásványi sókban és nyomelemekben gazdag 
tengervizet tartalmaz. Az oldatban lévő nyomelemek fontos szerepet töltenek be az 
orrnyálkahártya egészséges állapotának fenntartásában, ami elősegíti a felső légutak 
megfelelő működését.

Nem tartalmaz tartósítószert.

KISZERELÉS

50 ml oldat, a csecsemők orrának megfelelően kialakított mikroporlasztóval ellátott 
palackban.

RENDELTETÉSE

Az orrhigiénia fenntartása születésünktől kezdve fontos. Az orron keresztül való 
légzés a lélegzés egyetlen helyes módja, ami a gyermek fejlődése és növekedése 
szempontjából létfontosságú. Az orrnyálkahártya kiszáradása, az összegyűlt 
szennyeződések, a beszáradt orrváladék vagy az orrnyálkahártya duzzanata gátolja 
a gyermek orrában a levegő szabad áramlását. Ez nyugtalanságot, sírást és 
ingerlékenységet okozhat, ami megszakítja a békés alvást és etetést. A megfázás 
vagy allergia miatt eldugult orr a teljes légzőrendszer egészségére hatással lehet.

Az ásványi sókban gazdag tengervíz jótékony hatásával támogatja az orrnyálkahártya 
természetes tisztulási mechanizmusát.

MIKOR ÉS HOGYAN KELL AZ AQUA MARIS BABY® ORRSPRAYT HASZNÁLNI?

Az Aqua Maris® Baby, a csecsemők orrlyukának megfelelően kialakított fúvókával az 
orrüregbe juttatva, fellazítja a besűrűsödött váladékot, eltávolítja a fertőzést okozó 
részecskéket, a port és egyéb szennyeződéseket. Ezzel segíti az orrdugulás 
megszüntetését, és az orrnyálkahártya hidratálását, regenerálását.
15 napos kortól, mindennapos használatra alkalmas.

Aqua Maris® Baby orrspray javasolt:

a mindennapos orrhigiénia fenntartására,

nátha vagy megfázás esetén szoptatás és cumisüvegből történő etetés előtt,

fülfertőzések esetén a kezelőorvosa által javasolt kezelés támogatásaként,

a központi fűtéses vagy légkondicionált helyiségek száraz levegője miatti 
orrszárazság esetén és 

orron át alkalmazott gyógyszerek (orrcseppek vagy orrspray-k) használata előtt.

Az Aqua Maris® Baby-t naponta 2-6 alkalommal kell mindkét orrlyukba befújni 
szükség szerinti gyakorisággal. Használat után a fúvófejet mossa le és szárítsa meg.

Nagyobb mennyiségű szennyeződés és váladék puhításához és eltávolításához 
fújjon bőséges mennyiségű Aqua Maris® Baby-t mindkét orrlyukba. Ezt mindaddig 
lehet ismételni, amíg a szennyeződés vagy a váladék annyira meg nem puhul, hogy 
könnyen eltávolítható az orrból.

Az Aqua Maris® Baby orrspray kíméletes hatásával támogatja a nyálkahártya 
megfelelő élettani állapotának fenntartását, és emellett nincs más, az egész 
szervezetet érintő hatása. Ezért 15 napos kortól, mindennapos használatra alkalmas.

Higiéniai okokból egy palackot csak egy személy használjon. Ne ossza meg mással a 
terméket! 

FIGYELMEZTETÉS

A külső tartály semleges hajtógázt (nitrogént) tartalmaz, ami a tengervízzel nem 
érintkezik. 

A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Tilos felszúrni vagy 
tűzbe dobni, még használat után is. Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól 
és minden más gyújtóforrástól távol kell tartani. Használata közben dohányozni tilos. 
Napfénytől védeni kell. 50 °C feletti hőhatásnak tilos kitenni.
Gyermekektől elzárva tartandó

A lejárati idő után ne alkalmazza a terméket.
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Próbálja ki az Aqua Maris® termékcsalád további termékeit is!

TERMÉKNÉV RENDELTETÉS

Aqua Maris®
orrspray

Aqua Maris® Strong
orrspray

hidratálja és tisztítja az orrot, 
regenerálja az orrnyálkahártyát

izotóniás tengervíz

magasabb sótartalmának 
köszönhetően, természetes 

módon szűnteti meg az 
orrdugulást

hipertóniás tengervíz

A TERMÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 
JELENTÉSE

Gyártási tételszám

Lejárati idő

CE jelölés

AQUA MARIS BABY 50ml, MAĐARSKA
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