
MAŚĆ DO NOSA

ZASTOSOWANIE:
• przewlekły zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa
• suchość błony śluzowej nosa spowodowana 

stosowaniem preparatów do nosa
• ochrona błony śluzowej przed niekorzystnymi 

czynnikami środowiska 
• łagodzenie podrażnienia i stanu zapalnego błony 

śluzowej nosa
• długotrwałe nawilżenie błony śluzowej nosa
• wspomaganie i regeneracja błony śluzowej nosa po 

zabiegach chirurgicznych

SKŁAD: 
D-pantenol, witamina A, Crodamol IPIS, gliceryna, 
Softisan 649, Euxyl PE9010, woda.

PRZECIWWSKAZANIA:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku 
wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać 
stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie 
stosować na uszkodzoną skórę.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne 
informacje. W razie wątpliwości dotyczących użytkowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nie należy stosować preparatu po upływie terminu 
ważności. Termin ważności i numer partii znajdują się na 
zgrzewie tuby oraz kartoniku. Termin ważności odnosi się 
do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego 
produktu. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. Po 
operacjach i zabiegach chirurgicznych, przed zastosowa-
niem należy skonsultować się z lekarzem. Ze względów 
higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenia-
nia się infekcji, jedno opakowanie powinno być 
stosowane przez jedną osobę. 

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym 
miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

POSTAĆ PREPARATU:
Preparat Regerhin jest dostępny w postaci maści w tubie 
o poj. 15 ml.

REGERHIN jest wyrobem medycznym w postaci maści, który dzięki zawartości 
takich składników jak D-pantenol wykazuje działanie powlekające, nawilżające oraz 
wspomagające regenerację błony śluzowej nosa.



SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować 2-4 razy dziennie do każdego otworu nosowego. W celu równomiernego rozprowadzenia preparatu, po aplikacji 
należy delikatnie rozmasować płatki nosa. Przed i po użyciu Regerhin należy dokładnie umyć ręce.

WYTWÓRCA:
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Zaaplikować maść bezpośrednio do nozdrzy. Nałożyć małą ilość maści na patyczek kosmetyczny
i wprowadzić do nozdrzy.

Nałożyć niewielką ilość maści na palec 
i zaaplikować do nozdrzy.

W celu równomiernego rozprowadzenia maści na powie-
rzchni śluzówki należy delikatnie pomasować płatki nosa


