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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Glycerin, Lecithin, Prunus amygdalus dulcis Oil, 
Panthenol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glycine soja Oil, 
Tocopheryl acetate, Ricinus communis Seed Oil, Lavandula angu‑
stifolia Oil, Lactic acid, Retinyl palmitate, Rosmarinus officinalis 
Leaf Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Mentha piperita Oil, Urea, 
Xanthan gum, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit 
Oil, Citrus limon Peel Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Allan‑
toin, Beta‑carotene  

V LECINOSU byly použity éterické oleje, které jsou známé pro své působení na otoky.
Proto lze tento přípravek použít i při tomto problému. Jedná se o lecitinovou emulzi,
která sliznici zvlhčuje. Je schopna optimalizovat funkce sliznice. Samozřejmě obsahuje
i éterické oleje, které vykazují antimikrobiální účinky. Na tomto místě nutno zmínit
i obsažené vitamíny.

Občas se stane, že při prvních aplikacích přípravku, pocítíte v nose, po krátkou
přechodnou dobu, jisté pálení, či štípání. To se samozřejmě může stát, pokud sliznice
není naprosto v pořádku. Během krátké doby však dochází díky regeneraci nosní sliznice
k vymizení tohoto jevu.

Použití: Podle potřeby aplikujte 1–2 kapky balzámu do oblasti nosních dírek. Nepoužívat
pro děti do 3 let! Po otevření uchovávat v chladu. Spotřebujte nejlépe do data uvede‑
ného na obalu.

TIP Karla Hadka: Přípravek aplikuje do nosu za pomoci aplikátoru – rozprašovače. Lze jej
používat v případě potřeby i vícekrát denně. Na rozdíl od mnohých medikamentů, které
nabízí farmacie, LECINOS neobsahuje nic, na co by mohla vzniknout závislost. LECINOS
bych nedoporučoval používat u malých dětí. Ono zmíněné štípaní, či pálení v nose by
zcela jistě bylo důvodem hlasitých protestů.

Hlavní obsažené složky: Rostlinné oleje: mandlový, jojobový, sójový. Éterické oleje:
levandulový, rozmarýnový, heřmánkový, mátový. Voda, lecitin, vit. A, E, betakaroten.

LECINOS
Balzám na ošetření nosu

Objednací číslo: 1604

Skladování: Uvedená trvanli‑
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).


