
Издувајте го носот пред да користите Nasaleze Allergy Blocker

Стиснете го шишенцето настрана. Пробајте колав притисок е 
доволен за да ја администрирате идеалната доза што е 
отприлика 10-15 см “пафка” прашок.

Притиснете со прст преку едната ноздрва и затворете 
ја.Наместете го врвот од шишенцето на Nasaleze во 
спротивната ноздрва. Енергично но цврсто стиснете ги 
страните на шишенцето за да истиснете една “доза” од  
Nasaleze прашокот додека нежно вдишувате.

Нежно вдишете за да му овозможите на Nasaleze прашокот да 
продре во носните патишта. Повторете ја постапката и на 
другата ноздрва.
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Механизам на дејство
Маханизмот на дејство на Nasaleze е меѓусебната реакција на целулозни-
от прав со влажноста на дишните патишта, со што се создава заштитна 
бариера преку назалната слузница. Формираната фина безбојна обвивка 
од гел слична на слузта делува како филтер за алергените, загадувачи-
те, прашината и животинските влакна. Оваа бариера го спречува врзу-
вањето на инхалираните алергени со рецепторите на назалната мукоза. 
Поради тоа подобрувањето на симптомите се случува за неколку минути.

Индикации
Nasaleze се користи за заштита и зајакнување на отпорноста спрема 
инхалаторните алергени како полен, честичките од прашина и животин-
ските влакна. Nasaleze е клинички докажан, уникатен, природен произ-
вод што соработува со назалениот природен одбрамбен механизам на 
телото.

Превенција од алергии на полен, домашна прашина и животински 
влакна
Брзо делува
Не предизвикува поспаност
Безбеден за бремени жени и доилки
Безбеден за деца
Задоволува 30 дневна употреба (200 дози)
Со пријатна арома на мента

Индикации
Nasaleze може соодветно да го користат возрасни, бремени жени и 
доилки како и деца под надзор на возрасен. Nasaleze не содржи лекови 
и медикаменти.

Што ги предизвикува Алергиите ?

Влезна врата за инхалаторните алергени во организмот 
се дишните патишта, кои нормално се заштитени со 
леплива мукозна обвивка која лежи преку клетките на 
епителот, чии продолжетоци движејќи се ритмично 
секои 15 минути го чистат ткивото од заробените 
полени, вируси, габички и бактерии.Како и да е , муко-
зниот одбрамбен механизам во назалниот тракт може 
да стане компромитиран. Без здрава мукозна обвивка 
која ги заробува милијардите воздушни честички кои 
секојдневно навлегуваат во назалниот тракт, тие можат 
да навлезат во белите дробови дури и во циркулатор-
ниот систем, предизвикувајќи инфламација (воспали-
телен процес), проблеми со дишењето како и кожен 
осип. Тие исто така предизвикуваат ослободување на 
хистамин за да се отстранат честичките, што доведува 
до хронично течење на носот што се случува многу 
често кај голем број луѓе.

Што е Nasaleze ?
Студиите докажаа дека  Nasaleze во голема мерка ги 
подобрува Назалниот Мукозен Клиренс и PNIFR (Peak 
Nasal Inspiratory Flow Rate) и значајно ја намалува 
потребата од користење на класична терапија (кор-
тикостероиди, антихистаминици и др.)

Не дозволувајте респираторните алергии 
да ве онеспособат!
Nasaleze може успешно да се користи за олеснување на 
хроничните симптоми на пациентите со алергии, кај кои 
испитувањата покажале подобро делување на Nasaleze 
одколку употребата на останатите алтернативни фар-
мацевтски лекови.


