
Dimenzija: 110 x 150 mm Orijentacija: NF

ІНСТРУКЦІЯ
По застосуванню спрею для горла
Аква Маріс®

(Aqua Maris®)

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 для горла.

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: 
· Стерилізована гіпертонічна 

морська вода Аква Маріс® 
застосовується для очищення, 

усунення подразнення та 
захисту слизової оболонки 
горла;

· Засіб Аква Маріс® спрей для 
горла призводить до 
механічного очищення 
слизової оболонки горла від 
патогенних факторів 
(бактерій, алергенів, вірусів), 
діючих на слизову оболонку;

· Стерилізована гіпертонічна     
морська вода Аква Маріс®  
сприяє підтриманню     
нормального фізіологічного 
стану слизової оболонки 
порожнини горла;

· При запальних захворюваннях 
горла використання засобу 
Аква Маріс® сприяє 
підвищенню місцевого 
імунітету, має місцеву   
протизапальну дію, є 
профілактичним засобом   
запальних захворювань горла.

Аква Маріс® спрей для горла 
застосовується:
· При гострих і хронічних 

запальних захворюваннях 
горла у комплексній терапії 
гострих і хронічних тонзилітів, 
фарингітів, ларингітів;
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· Для профілактики інфекцій в 
осінньо-зимовий період.

Спосіб застосування:
Засіб Аква Маріс® спрей для 
горла призначають дорослим і 
дітям старше 3 років таким чином:
4-6 разів по 3-4 впорскування
на задню стінку глотки.
Перед використанням 
повернути розпилювач в 
горизонтальне положення.
При використанні в перший раз 
натиснути на кришку кілька 
разів.

Особливості застосування:
Засіб Аква Маріс® спрей для 
горла можна застосовувати під 
час вагітності або годування 
груддю.
Не застосовувати  дітям віком 
до 3 років. Не застосовувати 
при підвищеній чутливості до 
компонентів засобу.
Завдяки хімічному складу та 
концентрації компонентів 
тривалість та кратність 
використання засобу Аква 
Маріс® не обмежені, виріб є 
безпечним при тривалому 
застосуванні, не викликає 
звикання.

Термін придатності.
3 роки. 

Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для 
дітей місці при температурі не 
вище 25°С. 
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