
Hypertonic Nasal Spray with Aloe and Chamomile

RECOMENDED USE
For daily nasal hygiene.
A nasal irrigation spray to help relieve nasal congestion associated with sinusitis, blocked nose, hay fever, allergies 
and post-operative nasal care. Can be used by adults and children from 3 years of age.
NASO LIBERO Hypertonic nasal spray is a non-medicated, preservative free, deeply penetrating nasal irrigation 
spray and can be used by children аnd adults. It works by thinning mucus and washing away foreign particles such 
as dust, pollen and allergens. This helps relieve congestion and restore normal respiratory function. NASO LIBERO 
Hypertonic nasal spray is non habit forming and can be used together with other medications. Frequent sufferers of 
rhinitis and sinusitis may find that regular use of NASO LIBERO Hypertonic nasal spray may help decrease the use 
of medicated products.
The addition of Aloe and Chamomile helps soothing sore noses through hydrating and soothing properties as well 
as adding a pleasant fresh aromatic touch.
DIRECTIONS
1. Remove the over cap.
2. Keep head upright and spray desired dose into each nostril. Repeat as often as necessary.
Dosage depends on how long the actuator is activated.
COMPOSITION
Buffered Hypertonic Sea salt solution (2.1%), with addition of 0.025% Aloe Vera and 0.025% Chamomile

WARNING
•  The use of this device by more than one person may spread infections, clean nozzle in soapy water and rinse 

with hot water after each use
•  Because of its content, this spray shall not be used if you are hypersensitive (allergic) to chamomile or aloe 

extract
• Pressurized container: May burst if heated
• Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. — No smoking
• Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use
• Protect from sunlight
• Do not expose to temperatures exceeding 50°C (122°F)
• Keep out of reach of children
125 ml

Distributor:
Linea Trading Ltd.
Poligona bl.9 
Sofia 1750, Bulgaria
Tel: +359 (0)2 4439 036
E-mail: office@linea.bg
www.linea.bg

Manufactured by:
Aurena Laboratories AB
Fjärrviksvägen 22
SE-653 50 Karlstad, Sweden

NASO LIBERO Nasal spray 
to be used from 6 monthsNASO LIBERO monodoses
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Хипертоничен Назален Спрей с Алое Вера и Лайка
ПРИЛОЖЕНИЕ
За ежедневна хигиена на носа.
Назален хидратиращ спрей, който облекчава запушения нос, причинен от синузит, настинки, сенна хрема, 
алергии и постоперативна назална грижа. Може да се използва от възрастни и деца над 3 години. 
NASO LIBERO Хипертоничен назален спрей е нелекарствен, дълбоко проникващ и овлажняващ спрей за нос, 
който може да се използва от деца и възрастни. Действа, като намалява секретите и отмива чуждите тела, 
като прах, полени и други алергени. Помага за облекчаване на запушения нос и възстановява нормалната 
дихателна функция. Към спрей NASO LIBERO не се привиква и той може да се използва заедно с други 
медикаменти. Редовната употреба на спрей NASO LIBERO при хора, страдащи от ринит и синузит, може да 
доведе до понижаване на употребата на лекарствени продукти. Добавените Алое Вера и Лайка успокояват 
раздразненията в носа чрез своите хидратиращи и омекотяващи свойства, както и придават приятен 
свеж аромат.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Махнете предпазната капачка.
2.  Дръжте главата изправена и впръскайте желаната доза във всяка ноздра. Повторете колкото е 

необходимо.
СЪДЪРЖАНИЕ
Стабилизиран Хипертоничен разтвор на морска сол (2.1%) с добавка 0.025% Алое Вера и 0.025% лайка 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
•  Употребата на спрея от повече от един човек може да разпространи инфекции, измивайте накрайника със 

сапун и топла вода след всяка употреба
•  Да не се използва от хора със свръхчувствителност (алергии) към лайка или алое вера
•  Контейнер под налягане: може да избухне при нагряване
•  Дръжте далеч от топлинен източник / искри / открит пламък / горещи повърхности; да не се пуши 

в близост до опаковката
•  Контейнер под налягане: не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба
•  Не излагайте на слънчева светлина
•  Не излагайте на температура по-висока от 50°C (122°F)
•  Съхранявайте на място, недостъпно за деца
125 мл

Търсете и други продукти от серията

NASO LIBERO моно дози

NASO LIBERO Назален спрей – натурална 
морска вода, за бебета над 6м. възраст, деца 

и възрастни

Дистрибутор:
Линеа Трейдинг ЕООД
Полигона бл.9
София 1750, България
Тел: +359 (0)2 4439 036
E-mail: office@linea.bg
www.linea.bg

Производител:
Aurena Laboratories AB
Fjärrviksvägen 22
SE-653 50 Karlstad, Sweden
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