Ріногель-Спрей
Склад (1 г аерозолю): олія обліпихи (Oleum Hippophaes) –
1,5 мг, настоянка календули (Tct. Calendulae) – 10 мг, настоянка ехінацеї (Tct. Echinaceae) – 10 мг, олія евкаліпту (Oleum
Eucalypti) – 2 мг, олія ялицева (Oleum Abietis) – 1,5 мг,
олія м’яти перцевої (Oleum Menthae piperitae) – 2 мг.
Допоміжні речовини: карбоксиметилцелюлоза, желатин,
гліцерин, етиловий спирт, натрію хлорид, вода очищена.
Властивості. ValeVita Ріногель-Спрей – натуральний
оригінальний продукт, на основі комбінації різних олій та
настоянок лікарських трав, властивості якого зумовлені
кожним із його компонентів.
Олія обліпихи – зменшує дію токсинів, захищає слизову,
стимулює процеси загоєння, пригнічує ріст бактерій.
Настоянка календули – бактерицидний, антисептичний,
очищувальний, пом’якшувальний, заспокійливий, загальнозміцнюючий і ранозагоювальний засіб. Ефективний при
будь-яких гострих та хронічних запаленнях у ротовій
порожнині і горлі.
Настоянка ехінацеї – підвищує опірність організму щодо
впливу несприятливих факторів довкілля та інфекційних
захворювань. Має протизапальну, кровоспинну властивості.
Олія евкаліптова – виявляє антисептичні та протизапальні
властивості.
Олія ялицева – потужний антисептик.
Олія м’яти перцевої – зменшує подразнення, має спазмолітичну та заспокійливу дію.
Показання для застосування. ValeVita Ріногель-Спрей
застосовується у комплексній терапії для лікування та
профілактики інфекцій верхніх дихальних шляхів. Для
полегшення дихання через ніс, усунення набряку слизової
носа, у тому числі при алергії.
Ефективно діє як профілактичний засіб, знезаражує навіть
повітря, тому варто розпилювати і в приміщенні в період
підвищенної захворюваності на грип та ГРВІ.
Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям з 3-х
років 1-2 уприскування у кожен носовий хід, не частіше
одного разу на годину. Застосовують до зникнення симптомів хвороби.
При лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів для
посилення терапевтичного ефекту рекомендується поєднувати ValeVita Ріногель-Спрей з препаратами для ротової
порожнини та горла - ValeVita Ларінго-Спрей та ValeVita
Фарінго-Спрей.
Якщо симптоми хвороби зберігаються більше семи днів від
початку лікування, необхідно проконсультуватись з лікарем.
Тільки для зовнішнього застосування!
Зберігання. У сухому, недоступному для дітей місці.
Зберігати в щільно закритій упаковці, при кімнатній температурі (15-25 градусів). Після відкриття флакону препарат
необхідно використати протягом трьох місяців.
Виробник: ТОВ «СІЛВАНОЛС»,вул. Курбада, 2а, Рига, LV-1009,
Латвія для ТОВ «OLFA», Україна.
Ексклюзивний дистриб’ютор: ТОВ «OLFA», Україна, 02232,
Київ, вул. Данькевича, 44. Тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua.

Серія: 150915
Придатний до: 09.2017

Ларінго-Спрей
Склад: розчин прополісу в етиловому спирті,
настоянка квітів календули, гліцерин, вода очищена.
Властивості. ValeVita Ларінго-Спрей – натуральний оригінальний продукт, на основі комбінації
прополісу та настойки календули, властивості якого
зумовлені кожним із його компонентів.
Прополіс – потужний природний антисептик, що
містить рослинні смоли, бальзами, ефірні олії,
дубильні речовини, ароматичні альдегіди, фенолокислоти, віск, квітковий пилок, механічні домішки та
значну кількість мінеральних елементів, вітамінів,
флаваноїдів.
Настоянка календули – бактерицидний, антисептичний, очищувальний, пом’якшувальний, заспокійливий, загальнозміцнюючий та ранозагоювальний
засіб. Ефективний при гострих та хронічних
запаленнях у ротовій порожнині та горлі – стоматитах, гінгівітах, дистрофічному пародонтозі, тонзиліті.
Показання для застосування. Аерозоль ValeVita
Ларінго-Спрей, покриваючи поверхню слизової
оболонки, захищає її від потрапляння та розвитку
хвороботворних мікроорганізмів. Застосовується
для місцевого лікування інфекційних захворювань
ротової порожнини, глотки та гортані: ангін, гострих
та хронічних тонзилітів, фарингітів, ларингітів;
гінгівітів, стоматитів (у тому числі афтозних). Зменшує подразення слизової ротової порожнини,
горла та верхніх дихальних шляхів при інфекційних
захворюваннях та після маніпуляцій, сприяє заживленню мікротравм після стоматологічних втручань.
Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям з
3-х років по 2 дози (2-3 натискання) аерозолю
розпилювати в порожнині рота 2-3 рази на день.
Не використовувати під час їжі і пиття. Застосовують до зникнення симптомів подразнення і
запалення слизової оболонки.
Для посилення терапевтичного ефекту ValeVita
Ларінго-Спрей рекомендується поєднувати з
ValeVita Фарінго-Спрей. Проміжок між застосуванням цих препаратів має складати 15-20 хвилин. Якщо
симптоми хвороби зберігаються більше семи днів
від початку лікування, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Ларінго-Спрей
Як використовувати ValeVita Ларінго-Спрей:
1. Струсніть пляшку.

2. Зніміть з розпилювача кришечку.

3. Кінець розпилювача вводять в
порожнину рота, як показано на
малюнку, і натискають 2-3 рази на
головку клапана дозатора.
Тримайте пляшечку вертикально!
При натисканні на розпилювач один
раз, розпорошується приблизно
150 мг спрею.

4. Після зрошення очистіть розпилювач вологою
серветкою і надіньте кришечку.
Увага! При потраплянні на одяг можуть з'явитися
плями.
Запобіжні заходи. Не застосовувати при підвищеній
чутливості (алергії) до продуктів бджільництва або до
інших компонентів продукту. Не допускати потрапляння в очі!
Зберігання. У сухому, недоступному для дітей місці, в
щільно закритій оригінальній упаковці, при кімнатній
температурі (15-25 градусів). Після відкриття флакона
препарат необхідно використати протягом трьох
місяців.
Виробник: ТОВ «СІЛВАНОЛС»,вул. Курбада, 2а, Рига,
LV-1009, Латвія для ТОВ «OLFA», Україна.
Ексклюзивний дистриб’ютор:ТОВ «OLFA», Україна,
02232,
Київ, вул. Данькевича, 4. Тел.: (044) 503-89-20,
www.olfa.ua.
Серія: 120915
Придатний до: 09. 2018

Фарінго-Спрей
Склад: Олія обліпихова (Oleum Hippophaes), олійний
екстракт квітів календули (Oleum Caléndula) та олія
бергамота (Oleum Bergamii).
Властивості. ValeVita Фарінго Спрей – натуральний оригінальний природний продукт, на основі
комбінації трьох натуральних олій, що створюють
захисний шар на слизовій оболонці рота і горла та
допомагають підтримувати її вологою і пружною.
Усувають відчуття дискомфорту і болю в горлі,
полегшують процес ковтання.
Олія обліпихова – зменшує негативну дію токсинів,
захищає слизову, стимулює процеси загоєння,
пригнічує ріст бактерій. У формі інгаляцій ефективна
при лікуванні хронічних запальних захворювань
верхніх дихальних шляхів (носоглотки, голосових
зв’язок, трахеї, бронхів).
Олійний екстракт квітів календули – має бактерицидні, антисептичні, очищувальні, пом’якшувальні,
заспокійливі, загальнозміцнюючі і ранозагоювальні
властивості. Ефективний засіб при гострих та хронічних запаленнях ротової порожнини та горла –
стоматитах, гінгівітах, дистрофічному пародонтозі,
тонзиліті.
Олія бергамота – протиспазматичний, протизапальний, заспокійливий, та антисептичний засіб при
захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Сприяє
зниженню температури не лише місцево, а й при
загальній лихоманці.
Спосіб застосування та дози. У комплексній терапії
інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів
( в т.ч. ангіни, глосити, фарингіти). Перед чи після
маніпуляцій для захисту слизової від хвороботворних
мікроорганізмів, подразнень, а також для швидкого
загоєння мікротравм, відновлення цілісності та
функцій слизової оболонки.
Призначають місцево дорослим і дітям з 3-х років: 2
дози аерозолю розпилюють у ротовій порожнині 2-3
рази на день. Аби домогтися більш тривалого ефекту,
не використовувати засіб під час їжі або пиття.
Застосовують до зникнення симптомів хвороби.
Для посилення ефекту при лікуванні інфекцій верхніх
дихальних шляхів рекомендовано поєднанувати з
ValeVita Ларінго-Спрей.
Якщо симптоми хвороби (відчуття дискомфорту, біль
у горлі), не зникають протягом семи днів від початку
лікування, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Запобіжні заходи. Не застосовувати при підвищеній
чутливості (алергії) до будь-якого компонента
продукту. Не допускати потрапляння засобу в очі!

Фарінго-Спрей
Як використовувати ValeVita Фарінго-Спрей:
1. Струсніть пляшку.

2. Візьміть в руку пляшку розпилювачем до себе.

3. Поверніть наконечник розпилювача проти годинникової стрілки,
зафіксуйте під кутом 90 градусів.

4. Кінець розпилювача вводять у
ротову порожнину, як показано на
малюнку, і натискають 2-3 рази на
головку клапана дозатора.

5. Тримайте пляшку вертикально! При натисканні
на головку клапана дозатора один раз, розпорошується приблизно 200 мг спрею.
6. Після зрошення витріть наконечник розпилювача вологою серветкою та поверніть наконечник
розпилювача в початкову позицію.
Увага! При потраплянні на одяг, можуть з'явитись
плями.
Зберігання. У щільно закритій оригінальній упаковці,
при кімнатній температурі (15−25градусів), у сухому
та недоступному для дітей місці. Після відкриття
флакона, необхідно використати протягом 3-х
місяців.
Виробник: ТОВ «СІЛВАНОЛС»,вул. Курбада, 2а, Рига,
LV-1009, Латвія для ТОВ «OLFA», Україна.
Ексклюзивний дистриб’ютор: ТОВ «OLFA»,
Україна, 02232,
Київ, вул. Данькевича, 4. Тел.: (044) 503-89-20,
www.olfa.ua.
Серія: 470915
Придатний до: 09. 2018

