
THÀNH PHẦN: Mỗi gói 3,375 g chứa:
- Natri clorid .............................................................................................................. 3,25 g
- Natri bicarbonat ................................................................................................ 125 mg
CÔNG DỤNG: Dùng pha dung dịch rửa mũi xoang trong các trường hợp:
- Khô mũi, ngạt mũi, chảy nước mũi.
- Làm giảm và ngăn ngừa các triệu chứng ở mũi do viêm xoang, áp lực xoang, 
viêm mũi dị ứng, cảm lạnh, cảm cúm.
- Các kích ứng ở mũi do khói, bụi nhà, lông động vật, phấn hoa, ô nhiễm môi 
trường.
- Dùng vệ sinh mũi hàng ngày để làm sạch và giữ ẩm niêm mạc mũi xoang.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Bước 1: Chuẩn bị bình rửa mũi 250 ml. Rửa tay, cho nước sạch (nước tinh 

okhiết, nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội hoặc ấm (37 C)) vào bình đến 
vạch 250 ml. Đổ 1 gói hỗn hợp rửa mũi vào bình. Vặn nắp chặt vừa phải. Lắc 
đều để hòa tan.
- Bước 2: Đứng thẳng, đầu hướng xuống bồn rửa, miệng há nhẹ, chỉ thở 
bằng miệng, không thở bằng mũi. Đặt khít đầu bình vào một bên mũi, bóp 

giữ bình để cho dung dịch chảy từ bình vào lỗ mũi bên này rồi chảy ra ở lỗ 
mũi bên kia đến khi hết nửa bình. Xì mũi thật nhẹ nhàng để loại bỏ dung 
dịch trong mũi. Lặp lại động tác cho bên mũi còn lại.
- Bước 3: Rửa sạch và làm khô bình và nắp bình sau khi sử dụng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:
- Không sử dụng nước thông thường để pha.
- Sử dụng theo đúng hướng dẫn.
- Không dùng chung bình rửa mũi với người khác.
- Rửa bình thật sạch sau mỗi lần sử dụng.
- Trẻ em phải có người lớn hướng dẫn khi sử dụng.
- Thay thế bình rửa mũi sau khi sử dụng 3 tháng.
BẢO QUẢN: Ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. 
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