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Athomer ΥΠΕΡΤΟΝΟ ρινικό spray 100 ml

Το Athomer υπέρτονο ρινικό spray,  στείρο διάλυμα θαλασσινού νερού  περιεκτικότητας 2,5% σε
χλωριούχο νάτριο, είναι η φυσική απάντηση για τον καθαρισμό και την αποσυμφόρηση των 
ρινικών κοιλοτήτων.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για όλους όσους υποφέρουν από χρόνιες  λοιμώξεις του ανωτέρου 
αναπνευστικού, ρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα), αλλεργική ρινίτιδα ή φαρμακευτική ρινίτιδα, που 
προκαλείται από παρατεταμένη χρήση διαφόρων αποσυμφορητικών φαρμάκων. 
Το Athomer υπέρτονο ρινικό spray προστατεύει από την ανάπτυξη ρινίτιδας, φαρυγγίτιδας, 
ωτίτιδας και άλλων αναπνευστικών προβλημάτων και ωτορινολαρυγγολογικών λοιμώξεων.
Τα Athomer υπέρτονο ρινικό spray παράγεται με θαλασσινό νερό από το Αιγαίο Πέλαγος. Το 
νερό αντλείται από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους σε απόσταση  5 μιλίων από την ακτή 
και βάθος 10 μέτρων. Δεν περιέχει συντηρητικά, χημικά πρόσθετα, προωθητικά αέρια και  
παράγεται με νέα καινοτόμο τεχνολογία. 

Σύνθεση :
 Στείρο υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού  περιεκτικότητας 2,5% σε χλωριούχο νάτριο, 

πλούσιο σε άλατα και ιχνοστοιχεία της θάλασσας, όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο 
κ.ά.

Οδηγίες χρήσεως:
Το Athomer υπέρτονο ρινικό spray έχει ειδικό ψεκαστήρα για απαλό ψεκασμό, που βοηθά στον 
καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας με φυσικό τρόπο. 
Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση.
Ο ρινικός ψεκαστήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος, περιστρέφεται 360ο διευκολύνοντας έτσι τον 
ψεκασμό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Κάθε ψεκασμός του ρινικού ακροφυσίου ελέγχεται 
δοσιμετρικά.
Τοποθετήστε τον ψεκαστήρα στην υποδοχή του φιαλιδίου πιέζοντας τόσο ώστε να ακουστεί ο 
χαρακτηριστικός ήχος και σταθεροποιηθεί ο ψεκαστήρας. 
Συνιστώνται 1 με 3  ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι έως 3 φορές την ημέρα. 
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών.

Προφυλάξεις:
 Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 Να χρησιμοποιείται το προϊόν πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην 

συσκευασία.
 Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά 
 Μετά τη χρήση κάντε απλή πλύση του ψεκαστήρα 

Πλεονεκτήματα του   ATHOMER   ΥΠΕΡΤΟΝΟ   SPRAY  
 Το θαλασσινό νερό προέρχεται από την καθαρότερη ελληνική θάλασσα (περιοχή του Αγίου 

Όρους).
 Δεν περιέχει προωθητικά αέρια και συντηρητικά.
 Δεν προκαλεί εθισμό και αλλοίωση της γεύσης.



 Δεν προκαλεί αλλεργίες.
 Πιστοποιημένη και ελεγχόμενη διαδικασία παραγωγής. 
 Είναι στείρο υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού με περιεκτικότητα 2,5% NaCl

Παρασκευαστής:
ΦΑΡΜΑΚΟΣΜΕΤΙΚ – ΔΙΑΦΑΡΜ , Θέρμη – Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας / Αποκλειστικός διανομέας:
PHARMA Q A.E.,Εφέσου 6, 171 21 N. Σμύρνη. 
Τηλ.: 2109374576-8, www.pharmaq.gr

Στη σειρά ATHOMER θα βρείτε επίσης:
 ATHOMER  ρινικό spray, ισότονο θαλασσινό νερό  150ml & 35 ml. 
 ATHOMER  Baby ρινικό spray, ισότονο θαλασσινό νερό  100ml.
 ATHOMER PROPOLIS ρινικό spray, ισότονο θαλασσινό νερό με Πρόπολη 150ml & 35 ml. 
 ATHOMER PROPOLIS Baby ρινικό spray, ισότονο θαλασσινό νερό με Πρόπολη 100ml.
 ATHOMER Baby ρινικός αναρροφητήρας.


