
 Φυσική προστασία
από την αλλεργική
ρινίτιδα

Κλινικά αποδεδειγµένη* 
αντιµετώπιση της αλλεργικής 
ρινίτιδας 
Βοηθά στην πρόληψη της αλλεργικής 
ρινίτιδας
Μειώνει τα συµπτώµατα αλλεργικής
& επίµονης αλλεργικής ρινίτιδας
Προστατεύει τον ρινικό βλεννογόνο 
Αποτελεσµατικό έναντι των πιο 
διαδεδοµένων αλλεργιογόνων
*µε 3 κλινικές µελέτες αποτελεσµατικότητας
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ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Με τη δύναµη των:

Λακτοφερίνη

πρωτεΐνη µε ισχυρή αντιαλλεργική δράση

Υαλουρονικό οξύ

ενυδατώνει τη ρινική κοιλότητα

Αλγινικό νάτριο

προστατεύει το βλεννογόνο

Υπέρτονο αλατούχο διάλυµα

αποσυµφορεί τη ρινική κοιλότητα

Έλαιο µέντας

καθαρίζει τους αεραγωγούς 



Το ιατροτεχνολογικό σπρέυ Aller-GO δηµιουργεί ένα φυσικό 
πολυµερές στρώµα στο ρινικό βλεννογόνο, εµποδίζοντας τα 
αλλεργιογόνα να εισέλθουν στον οργανισµό. Το  
προστατευτικό στρώµα διαρκεί έως και 6 ώρες ή µέχρι να 
καθαριστεί από τις ρινικές εκκρίσεις.

Η χρήση του Aller-GO µπορεί να ξεκινήσει πριν από τη εποχή 
που εµφανίζεται η γύρη, βοηθώντας στην πρόληψη ή στη 
µείωση των συµπτωµάτων της αλλεργικής ρινίτιδας.

Το ρινικό σπρέυ Aller-GO είναι αποτελεσµατικό έναντι των πιο 
διαδεδοµένων αλλεργιογόνων: γύρη, ακάρεα σκόνης, 
µύκητες µούχλας, τρίχες γάτας & σκύλου.

Περιέχει: Λακτοφερίνη, υαλουρονικό νάτριο, αλγινικό νάτριο, 
υπέρτονο αλατούχο διάλυµα, έλαιο µέντας .

Υπεύθυνος κυκλοφορίας για την Ελλάδα:
Uplab Ε.Π.Ε.
Τ: 210 28 44 333 Ι Ε: info@uplab.gr
www.uplab.gr

Στρώµα προστασίας στο ρινικό βλεννογόνο

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ
αλλεργικής ρινίτιδας

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
αλλεργικής ρινίτιδας

ΗΛΙΚΙΑ

παιδιά ηλικίας 3 έως 11

παιδιά ηλικίας 12 και άνω,
ενήλικες

παιδιά ηλικίας 3 έως 11

παιδιά ηλικίας 12 και άνω,
ενήλικες

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ

1 ψεκασµός σε κάθε ρουθούνι
2-3 φορές την ηµέρα

1-2 ψεκασµοί σε κάθε ρουθούνι
2-3 φορές την ηµέρα

1 ψεκασµός σε κάθε ρουθούνι
3-4 φορές την ηµέρα

1-2 ψεκασµοί σε κάθε ρουθούνι
3-4 φορές την ηµέρα

ΦΥΣΙΚΟ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ 3+

ΓΙΑ ΕΓΚΥΕΣ 
ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΑΚΤΟΦΕΡΙΝΗ
Κολλώδης - επιτρέπει τη 
συγκόλληση ξένων σωµάτων 
(συµπεριλαµβανοµένων
των αλλεργιογόνων) στο 
προστατευτικό στρώµα

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Ενυδατώνει το ρινικό βλεννογόνο

ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

από brown algae (φαιοφύκη)
Αποτελεί τη βάση στη δηµιουργία 
προστατευτικής µεµβράνης 
σχηµατίζοντας γέλη


