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_________________________ 
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_________________________ 

 

Prášek na přípravu roztoku 
10 sáčků po 30 g 

 

 

 

 

Nové soli ze Salsomaggiore o hustotě 3° Baumé jsou nabízené ve formě prášku a jsou získávány díky 
koncentraci z přírodní minerální vody obsahující soli, iod a brom z Lázní Salsomaggiore; jsou nabízené 
ve formě prášku na přípravu roztoku, protože jakmile jej rozpustíte ve vodě, získáte hypertonický solný 
roztok o hustotě 3° Baumé, což jsou stejné vlastnosti, jako má minerální voda obsahující soli, jód a brom 
používaná při inhalačních terapiích v Lázeňských budovách v Salsomaggiore. 
 
Konkrétně se TERMÁLNÍ VODA S OBSAHEM SOLÍ, JÓDU A BROMU, která je původně fosilní mořskou 
vodou, tradičně používá díky svým účinkům na dýchací soustavu a v otorinolaryngologii, a to díky svým 
antiseptickým a protizánětlivým účinkům, obzvláště při akutních stavech v oblasti nosu, krku a průdušek. 
 
Rozpuštěním prášku z jednoho sáčku získáte solný roztok, který díky svému obsahu iontů hydratuje, 
zvlhčuje, čistí a odlehčuje nosní sliznici, tento může být podáván formou páry k inhalaci jako užitečný 
podpůrný prostředek při stavech  podráždění horních cest dýchacích. 
 
SLOŽENÍ: 
Každý sáček o 30 g obsahuje soli  získané díky koncentraci z přírodní minerální vody obsahující soli, jód 
a brom z Lázní Salsomaggiore. 
 
Každý sáček o 30 g obsahuje průměrně následující minerální soli: 
Chloridy 18,50 g, Sodík 11,20 g, Boritany 150 mg, Vápník 60 mg, Hořčík 50 mg, Hydrogenuhličitany 20 
mg, Draslík 10 mg a stopové množství dalších prvků (jód, zinek, železo). 
 
Soli ze Salsomaggiore jsou nabízené ve formě prášku. 
Soli ze Salsomaggiore neobsahují konzervanty. 
 
 
 
 
INDIKACE: 
Solný roztok získaný rozpuštěním prášku ve vodě se používá k hydrataci, zvlhčování, čištění a odlehčení 
nosní sliznice. 
Podpůrný prostředek v průběhu terapie a jako prevence při akutních a chronických   podrážděních nosu, 
krku a průdušek (rýma, faryngitida, laryngitida, sinusitida, bronchitida). 
Podpůrný prostředek k domácímu použití při dokončování lázeňské léčby dýchacích cest a 
otorinolaryngologického aparátu. 
 
ZPŮSOB POUŽITÍ: 
Dávkování pro paro léčbu a inhalaci:   



Rozpusťte  obsah jednoho sáčku v jednom litru vařící vody jedenkrát za den. 
Absolvujte jednu paro léčbu denně, kdy budete dýchat a inhalovat výpary, po dobu cyklu 10 dnů. 
 
Dávkování na zvlhčování nosní sliznice: 
Rozpusťte obsah ½ sáčku v jednom litru vařící vody. 
Absolvujte jedno zvlhčování nosu denně tímto roztokem, opakujte cyklus po dobu 10 dnů za použití 
k tomu určených ručních pomůcek. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování.  
 
Rozpuštěním jednoho sáčku v 1 litru vody získáte roztok o hustotě 3° Baumé, což jsou stejné vlastnosti, 
jako má minerální voda obsahující soli, jód a brom používaná při inhalačních terapiích v Lázeňských 
budovách v Salsomaggiore 
Lehký zákal roztoku neovlivňuje vlastnosti přípravku.  
Za účelem usnadnění rozpuštění prášku je doporučeno jej vysypat do vody již během varu. 
Před použitím vyčkejte, až roztok vychladne a dosáhne teploty 35°-37°. 
Nepoužívejte připravený roztok znovu, obsah sáčku je určen k jednorázovému použití. 
 
Nepoužívejte mechanické přístroje Třídy II, které jsou určeny pro aerosolovou terapii.  
 
UPOZORNĚNÍ:  
K VNĚJŠÍMU UŽITÍ – UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 
NEPOUŽÍVEJTE PRO DĚTI VE VĚKU DO 3 LET. 
Uchovávejte při pokojové teplotě. Nevystavujte vysokým či nízkým teplotám. 
Nepoužívejte při poranění. 
Používejte přípravek výhradně za účelem jeho určení. 
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