
 

 

THERMALIS SPREJ 150 ml 
Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice. 

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE 
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT 
 
 
 

                                                                         
 

Výrobková řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho 
zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, 
blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány 
výzkumem nejvyšší úrovně. 
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http://www.thermalis.it/


HYPERTERMÁLNÍ VODA Z TERMÁLNÍ EUGENSKÉ PÁNVE (BTE) 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE – Hypertermální voda z termální eugenské pánve s příměsí solí 
jódu a bromu je bohatá na sodík, chlor, brom, jód a jiné důležité minerální látky, které jsou 
nepostradatelné pro biochemické procesy v těle. 
 
ORIGINALITA A JEDINEČNOST PRODUKTU – Hypertermální voda THERMALIS pochází 
z jedné z nejhlubších geotermických studní v Eugenské termální pánvi a je podstatnou 
součástí všech produktů. Její osmotický účinek dovoluje regeneraci fyziologického stavu 
sliznic. THERMALIS plní hypertermální vodu z vlastní studny do ampulí a sprejů bez plynu. 
 
SPREJ K VYPLACHOVÁNÍ NOSU – Zdravotnický prostředek CE 789393/R na bázi 
hypertermální vody z Eugenské termální lázně (BTE). Výplachy nosu Eugenskou termální 
vodou, obsahující jodo-bromové soli, mají nesčetné pozitivní účinky: 

 Odstranění hlenu, povlaků a jiných nečistot, nalézajících se v nosních cestách. 

 Ústup otoku a zvlhčení sliznice, takže se nos opět uvolní a vedlejší nosní dutiny mohou 
být správně provzdušňovány. 

 Zlepšení čištění nosu rychle se pohybujícími chloupky, které posouvají uvolněný hlen 
z vedlejších nosních dutin k hrtanu. 

 Mechanické vyplachování alergenů. 
Vhodné k vyplachování nosních cest u kuřáků a osob, které při své práci přicházejí do styku 
se znečišťujícími látkami a/nebo jemnými prachy. Neobsahuje konzervační prostředky. Nemá 
farmakologický ani metabolický účinek, jde o fyziologický a přírodní produkt. Izotonická voda 
díky přídavku chloru a sodíku. 
 
POUŽITÍ: Sprej držte rovně a rozstřikovací hlavu zaveďte do nosní dírky. Stiskněte knoflík 
rozstřikování a současně vdechněte nosem. Postup opakujte s druhou nosní dírkou. Před 
použitím protřepejte. 
 
DÁVKOVÁNÍ: Podle potřeba jednou až třikrát denně a stříknout jednou až dvakrát do každé 
nosní dírky. 
 
INFORMACE: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním 
zářením a tepelnými zdroji. Přechovávejte mimo dosah dětí. Při podráždění kůže přestaňte 
používat. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Doporučeno pro 
osobní používání. Datum trvanlivosti se vztahuje k výrobku v uzavřeném originálním obalu 
při správném skladování. Výrobce nepřebírá ručení za škody, které vznikly uživateli 
nesprávným používáním a/nebo používáním, jež se odchyluje od použití popisovaného na 
příbalovém letáku. Po uplynutí data trvanlivosti již nepoužívejte. Nepolykejte. 
 
BALENÍ: sprej bez plynu 150 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


