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Найменування та місцезнаходження
уповноваженого представника в Україні:
ТОВ «Фарма Старт»
Україна, 03124, м. Київ, бул. І. Лепсе, б.8

Спрей назальний гіпертонічний
МАРИМЕР® - натуральний
продукт, який є стерильним
гіпертонічним розчином морської
води з мікродифузною системою
впорскування. Від природи
збагачений мінеральними солями та
морськими мікроелементами, спрей
назальний гіпертонічний МАРИМЕР®
рекомендовано для дітей та дорослих
для очищення та розблокування
закладених носових ходів, у тому
числі при застуді, синуситі та
післяопераційному догляді.
Мікродифузна система впорскування
МАРИМЕР® та механічний ефект
гіпертонічного водного розчину
полегшують промивання носових
ходів. Процедура очищення носа
захищає слизові оболонки від
зовнішніх загроз та забезпечує
нормальне дихання носом.

• для розблокування закладеного носа,
• як додаткова складова при
захворюваннях ЛОР-органів.
ДОЗУВАННЯ
По 1-2 впорскування у кожен носовий
хід, 1-3 рази на добу, за потребою.
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
• Нахиліть голову вбік.
• Вставте насадку у ніздрю та
вприсніть спрей назальний
гіпертонічний МАРИМЕР® у верхній
носовий хід.
• Повторіть процедуру з іншим
носовим ходом.
• Поверніть голову у вихідне
положення, щоб дати носовим
виділенням витекти, потім видаліть
залишки розчину серветкою або
звільніть ніс від носових виділень.

CКЛАД
100 % стерильний гіпертонічний
розчин морської води, що еквівалентно
солі 22 г/л.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ
Дозуючий пристрій слід очищати
мильним водним розчином після
кожного застосування.
Промити та витерти.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Спрей назальний гіпертонічний
МАРИМЕР® рекомендується:
• для очищення носових ходів,

На початку застосування можливе
відчуття поколювання або
подразнення, що минає.

Виробник

Партія

НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ НАСЛІДКИ

Дата закінчення
терміну придатності

Зберігати при
температурі не вище 50°С

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не застосовувати недоношеним дітям.
Особам, які страждають на
захворювання, що ускладнюють
дихання (наприклад, астма), слід
проконсольтуватися з лікарем.
Не можна використовувати особам із
підвищеною чутливістю до морської
води.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Застереження. Флакон під тиском:
може лопнути при нагріванні.
Тримайте подалі від джерел тепла,
іскор, відкритого полум’я, гарячих
поверхонь та будь-яких інших джерел
запалювання. Курити заборонено
в безпосередньої близькості з
флаконом. Не проколювати та не
спалювати навіть після використання.
Захищати від сонячних променів.
Зберігати при температурі не вище
50°С.
Зберігати поза полем зору та в
недоступному для дітей місці.
Не використовувати після дати
закінчення терміну придатності, що
вказана на флаконі.
Уважно прочитайте
інструкцію із
застосування
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