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ІНСТРУКЦІЯ
По застосуванню назального спрею 
Аква Маріс® Стронг
(Aqua Maris® Strong)
Склад:
Гіпертонічний стерильний розчин 
морської води Адріатичного моря з 
натуральними солями та 
мікроелементами.
Опис: 
Прозора безбарвна рідина без 
запаху із солоним присмаком.
Форма випуску: 
спрей назальний.
По 30 мл у флаконі з дозуючим 
пристроєм; 1 флакон з дозуючим 
пристроєм у картонній коробці.
Назва і місцезнаходження 
виробника. 
“Ядран” Галенська Лабораторія д.д., 
51000, Пулац б/н, Рієка, Хорватія.
Jadran Galenski Laboratorij d.d.
Pulac bb, 51000 Rijeka, Croatia.
Властивості: 
· Стерілізована гіпертонічна морська 

вода Аква Маріс® Стронг знімає 
закладення носа та полегшує 
дихання;

· Засіб Аква Маріс® Стронг 
забезпечує зменшення набряку 
слизової оболонки порожнини 
носа завдяки видаленню надлишкової 
рідини з міжклітинного простору за 
рахунок різниці осмотичного тиску;

· Стерілізована гіпертонічна 
морська вода Аква Маріс® Стронг 
призводить до механічного очищення 
слизової оболонки від пилу, слизових 
виділень та інших патогенних факторів 
(бактерій, алергенів, вірусів), діючих 
на слизову оболонку;

· При запальних захворюваннях носа 
з рясним утворенням слизу і слизово- 
гнійних виділень використання 
засобу Аква Маріс® Стронг сприяє 
більш швидкій евакуації слизу, 
відновлює функції носа, тим самим 

UA

зменшує місцевий запальний 
процес та знижує ризик ускладнень;

· Розріджує слиз та нормалізує його 
вироблення в слизовій оболонці 
носової порожнини;

· Покращує функцію миготливого 
епітелію, що посилює опірність 
слизової оболонки порожнини 
носа і придаткових пазух до 
проникнення патогенних бактерій і 
вірусів.

Аква Маріс® Стронг 
застосовується:
· При гострих та хронічних запальних 

захворюваннях носоглотки, 
придаткових пазух носа та носової 
порожнини різної етіології (риніти, 
синусити);

· При інфекційних захворюваннях 
носа та носоглотки в 
осінньо-зимовий період;

· У складі комплексного лікування 
аденоїдів.

Спосіб застосування:
Аква Маріс® Стронг, спрей 
назальний, застосовують дорослим 
та дітям віком від 1 року – по 1 - 2 
впорскування в кожен носовий хід 
3 - 4 рази на добу. 
Особливості застосування:
Засіб Аква Маріс® Стронг можна 
застосовувати під час вагітності або 
годування груддю.
Не застосовувати  дітям віком до 1 
року. Не застосовувати при 
підвищеній чутливості до 
компонентів засобу.
Засіб Аква Маріс® Стронг не 
викликає звикання.
Термін придатності.
3 роки. 
Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей 
місці при температурі не вище 25°С. 

Dimenzija: 120 x 205mm Orijentacija: NF
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