ORL lékaři v Německu doporučují k dlouhodobému
zvlhčování nosní sliznice sezamový olej
Nejen ORL lékaři, ale také velká většina praktických lékařů v Německu doporučují
sezamový olej (GeloSitin nosní péče*) k pravidelnému/dlouhodobému zvlhčování suché
nosní sliznice.
Průzkumu se zúčastnilo přibližně 23 100 lékařů.
Přibližně 90 % z asi 4 900 respondentů ORL lékaři uvádí, že
mají dobrou nebo velmi dobrou pozitivní zkušeností s
přípravkem, téměř 70 % dotazovaných lékařů doporučuje
GeloSitin nosní péče pravidelně. Více než 60 % z přibližně 18
200 praktických lékařů uvedlo, že mají dobré zkušenosti
s použitím přípravku GeloSitin.

Sezamový olej obsažený v přípravku GeloSitin nosní
péče je podle zkušeností také přípravkem s minimem vedlejších účinků (a to i díky
fyzikálnímu působení). Přípravek může být proto užíván jak dlouhodobě, tak také
v těhotenství a v období kojení.
Zdroj: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2010/daz-28-2010/sesamoel-ist-erste-wahl-bei-rhinitis-sicca

KDYŽ TO V NOSE PÁLÍ, SVĚDÍ A DŘE
GeloSitin®, péče o nos, 15 ml





okamžitá pomoc a dlouhotrvající zvlhčení
při stavech suché nosní sliznice (rhinitis sicca)
i po ORL chirurgických zákrocích
vydrží na sliznici až 9x déle než roztok mořské soli (Björk-Eriksson et al.: Fewer problems
with dry nasal mucous membranes following local use of sesame oil. Rhinology, 38, 200 – 203, (2000); Breuninger: Nasentropfen,
Ohrentropfen. HNO 71-19 (3): 65-68)

Informace o složení GeloSitin, péče o nos, 15 ml:
• kvalitní

sezamový olej pro dlouhodobé zvlhčení nosní sliznice
• unikátní složení s přírodními antioxidanty a oleji
• jednoduché použití: set s dávkovací pumpičkou
• vhodný pro děti od 3 let, lze používat i během těhotenství a kojení
Detaily k přípravku jsou k dispozici na www.gelositin.cz nebo na www.gelositin.de/gelositin/wirkweise.
Návod na použití: Podle potřeby aplikujte/vstříkněte 1 - 2 dávky přípravku několikrát denně do každé nosní dírky.
Obsah balení: 15 ml Složení: rafinovaný sezamový olej, dicaprylyl karbonát, pomerančový olej, citronový olej, mix antioxidantů (přírodní extrakty s vysokým obsahem
tokoferolu/vitamín E, kyselinu palmitoyl askorbovou, kyselinu askorbovou, kyselinu citronovou, ethanol, rostlinný olej). Volněprodejný zdravotnický prostředek,
před použitím čtěte příbalový leták. Výrobce G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Germany

