
XYLORINS ALERGIA ]esl srodkiem o udowodnionej klinicznie skutecznosci, zmniejszajacym
objawy alergicznego niezytu nosa, poprzez blokowanie alergenow wywolujacych reakcje
alergiczna. XYLORIN0 ALERGIA dziata na btonie sluzowej nosa, czyli bezposrednio tarn, gdzie
zaczyna sie reakcja alergiczna. Opatentowana technologia Nasya™ zastosowana w XYLORIN®
ALERGIA wykorzystuje mieszanine olei i substancji powierzchniowo czynnych, ktore nadaja
mu wyjatkowa zdolnosc przechodzenia z postaci zelowej w ciecz, ulatwiajac rozprowadzenie.
Po naniesieniu na btone sluzowa nosa XYLORIN® ALERGIA powraca do swojej pierwotnej
konsystencji zelu tworzac nieprzepuszczalna dla alergenow bariere. Poniewaz wiekszosc
alergenow z powietrza dostaje sie do organizmu przez nos, XYLORIN0 ALERGIA jest idealnym
rozwiazaniem w przypadku kataru siennego i alergicznego niezytu nosa.

KIEDY STOSOWAC XYLORIN® ALERGIA?
Zastosuj XYLORIN0 ALERGIA jak tylko poczujesz, ze Twoj organizm zaczyna reagowac na
alergeny, zanim w peini rozwinie sie reakcja alergiczna.

Jesli reakcja alergiczna juz wystapila XYLORIN0 ALERGIA moze bye stosowany jako srodek
pomocniczy przy leczeniu, aby przy kolejnym narazeniu na kontakt z alergenem zapobiec
nasilaniu sie objawow.

Zaleca sie stosowanie XYLORIN0 ALERGIA przed kontaktem z alergenami, co zapobiega
przedostaniu sie ich na btone sluzowa nosa ograniczajac objawy alergii.
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JAK DZIAtA XYLORIN® ALERGIA?
XYLORIN® ALERGIA dziafa bezposrednio na sluzowce nosa, czyli tam gdzie alergeny wywoluja reakcje alergiczna.

Zel w spoczynku, ciecz po wstrz^snieciu.
XYLORINS ALERGIA przechodzi z postaci zelowej w ciecz ulatwiajac dozowanie, a po naniesieniu
na blone sluzowa nosa powraca do swojej pierwotnej konsystencji zelu tworzac nieprzepuszczalna dla alergenow bariere.

Mikro-zel XYLORIN0 ALERGIA dziata na trzech poziomach:

1 . | Opatentowana formula umozliwia ztagodzenie reakcji na pytki juz znajdujace sie wewnatrz nosa
2. I Mgielka z mikro-zelu tworzy bariere, aby zapobiec dalszemu zainfekowaniu sluzowki przez pylki
3. 1 Przyczynia sie do oczyszczania sluzowki nosa z alergenow.

JAK STOSOWAC XYLORIN® ALERGIA?
Stosowac od 1 do 2 aplikacji do kazdego otooru nosowego, 2-3 razy dziennie (dziala od 4 do 6 godzin po zastosowaniu).

Krakl. ">
Przed uzyciem XYLORIN0

ALERGIA, przynajmniej 4 razy
silnie wstrzasnac trzymajac

^butelke w pozycji pionowej.

Krok 6. -*' '
Po podaniu przechylic na
chwile gtowe do tytu i
oddychac normalnie przez
nos.

Krok 2.
Obrocic butelke do gory dnem
i ponownie silnie wstrzasnac
minimum 4 razy.

Krok 5.
Pochylic sie delikatnie do przodu.
Trzymajac butelke w pozycji pionowej
umiescic koncowke aplikatora w
otworze nosowym. Nacisnac
jednokrotnie, w razie potrzeby
czynnosc powtorzyc. Zastosowac do
obydwu nozdrzy.

Krok 3.
Zdjac przezroczysta nasadke.

Krok 4.
Przygotowac dozownik przed
pierwszym uzyciem. W tym celu
nacisnac i przytrzymac biala
nasadke aplikatora przez okoto 5-10
sekund. Czynnosc powtorzyc az do
uzyskania petnego rozpylenia.

Podczas pierwszej godziny od uzycia, moze wystapic nieznaczne uczucie zatkanego nosa. Uczucie to jest chwilowe, ustepuje szybko i stopniowo zanika w miare
kolejnych stosowah. W przypadku wystapienia powaznych dolegliwosci po zastosowaniu, nalezy zaprzestac korzystania z produktu lub skonsultowac sie z lekarzem.
Jesli \vymagane jest stosowanie jednoczesnie innego produktu do nosa, XYLORIN0 ALERGIA nalezy zastosowac na koricu, aby nie zaktocac tworzenia sie bariery
ochronnej.

JAK PRZECHOWYWAC XYLORIN® ALERGIA?
Przechovjywac w suchym i chlodnym miejscu. Przechowywac w temperaturze ponizej 27°C (80,6°F). Nie przechowywac w lodowce ani nie zamrazac, gdyz nizsza
temperatura moze miec wptyw na wielkosc kropli i dziatanie produktu . Po otwarciu zuzyc w ciagu 90 dni. Nie stosowac po terminie waznosci. Przechov/ywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci.

Skladniki: Bentonite veegum, xanthan gum, glycerol monostearate, potassium phosphate, dipotassium phosphate, glycerin, sesame oil, water, spearmint oil.

DOBRY PROFIL BEZPIECZENSTWA
XYLORIN0 ALERGIA nie zawiera substancji leczniczych i konserwantow. Jest odpowiedni dla sportowcow, kobiet w ciazy i karrniacych piersia.
XYLORIN* ALERGIA zawiera skladniki obojetne i nietoksyczne. Opatentowana formula nie zawiera konserwantow, alkoholu ani chemicznych substancji
zapachowych.
XYLORIN® ALERGIA nie powoduje sennosci i jest odpowiedni dla doroslych i dzieci powyzej 1 2 roku zycia.
Nie odnotowano interakcji XYLORIN0 ALERGIA z innymi lekami i preparatami stosowanymi w leczeniu alergii.
Stosowanie XYLORIN3 ALERGIA nie wprywa na skutecznosc lekow antyhistaminowych.
Produkt zawiera olej z nasion sezamu. Nie nalezy uzywac tego produktu w przypadku nadwrazliwosci na olej sezamowy lub inne sktadniki zawarte w XYLORIN0

ALERGIA. Zostaty zgloszone bardzo rzadkie przypadki reakcji alergicznych, z takimi objawami jak katar lub zatkany nos, miejscowa bolesnosc, suchosc, swiad, obrzek,
Izawienie oczu lub wysypka. W takich przypadkach zastosowanie produktu nalezy natychmiast przerwac, Jesli objawy nie ustepuja nalezy zasiegnac porady lekarskiej.
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