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Nos je vstupní branou dýchacích cest 
a chrání naše plíce.
Zdravý nos filtruje, zvlhčuje a ohřívá vde-
chovaný vzduch předtím, než vstoupí do 
našeho těla. Při rýmě a chřipce, dopro-
vázené ucpaným nosem nebo výtokem 
z nosu, jsou tyto funkce narušené. Dlou-
hodobě ucpaný nos a nadměrné hroma-
dění hlenu ve vedlejších nosních dutinách 
může zvýšit riziko vzniku komplikací (např. 
zánět dutin, zánět středního ucha nebo 
zánět průdušek).

Quixx extra pomáhá přirozeně uvolnit 
ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny.

Co je Quixx extra a co obsahuje
Quixx extra obsahuje vodu z Atlantského 
oceánu s hodnotnými minerály a stopo-
vými prvky a eukalyptovou silici.

Koncentrace solí v přípravku Quixx extra 
(odpovídající přibližně 2,6% roztoku NaCl) 
je vyšší než jejich koncentrace ve sliznici 
nosu; tento hypertonický roztok solí tak 
vytváří osmotický tlak, který napomáhá 
dekongesci (uvolnění nosu).

Quixx extra obsahuje vodu z Atlantského 
oceánu, čištěnou vodu a eukalyptovou 
silici (0,015 ml na 100 ml). 

Quixx extra je dodáván v lahvičkách 
s obsahem 30 ml roztoku. Jedna lahvička 
vystačí k podání přibližně 220 vstřiků. 
Lahvička je vybavena pumpičkou s anti-
bakteriálním systémem, který brání vstu-
pu bakterií během celé doby používání.

K čemu se Quixx extra používá?
•  Uvolňuje ucpaný nos a dutiny při rýmě 

nebo chřipce
•  Aktivně čistí nosní dýchací cesty
•  Má silný osvěžující účinek

Další výhody Quixx extra:

• Obsahuje pouze přírodní složky
• Neobsahuje konzervační látky
• Nevyvolává závislost

Jak Quixx extra působí?
Quixx extra uvolňuje ucpaný nos a přináší 
pocit svěžesti.

Díky koncentraci solí, která je vyšší než 
v nosní sliznici, z ní nosní sprej Quixx extra 
účinně odstraňuje přebytečnou tekutinu, 
čímž mírní otok sliznice a uvolňuje ucpaný 
nos a dutiny.

Quixx extra ulehčuje vysmrkání změkče-
ním nahromaděného hlenu a zaschlých 
krust.

Osvěžující eukalyptová silice přináší 
pocit čistého a průchodného nosu i dutin 
a usnadňuje dýchání.

Kdo může používat Quixx extra?
Quixx extra mohou používat dospělí, 
dospívající a děti od 6 let věku.

Použití Quixx extra

Jak často a v jakých dávkách se má 
Quixx extra používat?

Dospělí a dospívající:
1–3 vstřiky do každé nosní dírky 2–3x 
denně.

Děti od 6 let věku:
1–2 vstřiky do každé nosní dírky 2–3x 
denně.

Před použitím protřepejte.

Jakým způsobem se Quixx extra 
používá?

Z lahvičky sejměte kryt. Před prvním 
použitím několikrát pumpičku stlačte, 
dokud se nezačne tvořit jemná mlha (obr. 
1). Nyní je sprej připraven k použití:

Zasuňte trysku do nosní dírky a dvěma 
prsty stlačte obě strany manžety nástavce 
(obr. 2). Po každém použití trysku očistěte 
a znovu na ni nasaďte kryt.

Tryska spreje vytváří přesné množství 
aerosolu, který se rovnoměrně rozptýlí.

     
Obr. 1 Obr. 2

Pokyny pro použití

 extra
Pro přirozené uvolnění ucpaného nosu a pocit svěžesti  
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Jak dlouho je možné Quixx extra 
používat?

O době používání se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

Kdy se Quixx extra nesmí 
používat?
Quixx extra se nesmí používat v případě 
přecitlivělosti (alergie) na mořskou vodu 
nebo eukalyptovou silici.

Quixx extra nesmí používat děti mladší 6 
let.

Těhotenství a kojení
O použití Quixx extra během těhotenství 
a kojení se poraďte se svým lékařem.

Opatrnost při používání Quixx 
extra
Po operaci či úrazu nosu je možné Quixx 
extra používat jen po poradě s lékařem.

Možné vedlejší účinky
Eukalyptová silice může u citlivých osob 
vyvolat alergické reakce (včetně dušno-
sti).

Na začátku používání se může objevit 
slabý pocit štípání.

Jak skladovat Quixx extra
•  Uchovávejte při pokojové teplotě.
•  Uchovávejte mimo dosah a dohled 

dětí.

Nepoužívejte Quixx extra po uplynutí 
doby použitelnosti uvedené na obalu za 
symbolem .

Nepoužívejte Quixx extra déle než 6 
měsíců od prvního dne použití.

Quixx extra je dostupný bez lékařského 
předpisu.
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