
A-Vita Hydra+ NENÄSUIHKE
Nenän kosteutukseen ja tukihoitoon, 20 ml
+  Ainutlaatuinen, valumaton koostumus
+  Hyaluronihappo, A- ja E-vitamiinit, 
 dekspantenoli ja biotiini
•  Yli 2-vuotiaille.

A-Vita Plus NENÄSUIHKE 
Nenän kosteutukseen, 20 ml
+ A- ja E-vitamiini sekä dekspantenoli
+  Runsas ja hyvin leviävä valumaton koostumus 
• Yli 2-vuotiaille.

A-Vita Plus NENÄTIPAT
Erittäin kuivien limakalvojen ja nenähaavojen hoitoon, 30 ml
+  A-vitamiini ja dekspantenoli
+  Yökäyttöön  
• Ei ikärajaa

A-Vita Plus NENÄVOIDE
Nenähaavaumien ja rohtuneiden nenäpielten hoitoon, 10 g
+  A-vitamiini ja dekspantenoli sekä kauran proteiini hydro lysaatti
+  Erinomainen yövoiteena 
• Ei ikärajaa

TERVEEMPIEN NENIEN PUOLESTA

A-Vita-tuotteiden käyttöajan 
pituudelle ei ole rajoitusta.  
Käytä tuotteita aina kun  
siihen on tarvetta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Valitse A-Vita –sarjasta sinun nenääsi sopivat tuotteet.

Kosteuttavat nenäsuihkeet sisältävät erilaisia tehoaineita
Tuote Hyaluroni- A-vitamiini Dekspantenoli E-vitamiini Biotiini Piidioksidi Seesamiöljy
  happo

A-Vita Hydra+ + + + + + 

A-Vita Plus  +   + +

Nasolin A-vitamin  +  +  + +

Naso seesamiöljy       +

Apteekki hoitava   +  +   +

A-Vita-tuotteet ovat lääkkeettömiä CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Lue lisää avitaplus.fi.
Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
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A-Vita Hydra+ nenäsuihke 
20 ml

A-Vita Plus nenäsuihke 
20 ml

A-Vita Plus nenätipat 
30 ml

A-Vita Plus nenävoide 
10 g

ÖLJY- TAI VOIDEPOHJA 40 OE hydrattu risiiniöljy 40 OE hydrattu risiiniöljy Vaseliiniöljy, valkovaseliini Vaseliiniöljy, valkovaseliini

TEHOAINEET • Ristikkäissidottu hyaluronihappo
• Dekspantenoli
• E-vitamiiniasetaatti
• A-vitamiinipalmitaatti 
• Biotiini

• Dekspantenoli
• E-vitamiiniasetaatti
• A-vitamiinipalmitaatti

• A-vitamiinipalmitaatti
• Dekspantenoli 

• A-vitamiinipalmitaatti 
• Dekspantenoli 
• Kauran proteiinihydrolysaatti

KÄYTTÖTARKOITUS • Kuivan ja/tai atrofisen nenän 
limakalvojen kuivuuteen ja/tai 
surkastumiseen

• Nenän ja sivuonteloiden 
sairauksien tukihoito 
(rinosinuiitti, allerginen nuha, 
lääkenuha, krooninen atrofinen 
nuha yms.)

• Nenän ja sivuonteloiden 
leikkausten jälkihoitona, 
normaalin limakalvotoiminnan 
palautumisen edistämiseksi

• Nenän limakalvon voitelu 
ja kosteutus, epiteelin 
uusiutumisen edistäminen

• Lääkeperäisen tai allergisen 
nuhan tai hajunenän 
aiheuttamaan nenän 
limakalvon kuivuuteen ja/tai 
surkastumiseen

• Nenän limakalvojen kuivumisen 
ja/tai surkastumisen 
ehkäisemiseksi

• Kirurgisten toimenpiteiden 
jälkeen karstan muodostumisen 
vähentämiseksi ja limakalvojen 
parantumisen edistämiseksi

• Nenäverenvuodoista (myös 
vammaperäisistä) aiheutuvien 
haittojen estämiseksi

• Tähystystutkimusten ja/tai 
nenän tukkimista vaativien 
toimenpiteiden helpottamiseksi

• Nenän limakalvojen kuivumisen 
ja/tai surkastumisen 
ehkäisemiseksi

• Kirurgisten toimenpiteiden 
jälkeen karstan muodostumisen 
vähentämiseksi ja limakalvojen 
parantumisen edistämiseksi

• Nenäverenvuodoista (myös 
vammaperäisistä) aiheutuvien 
haittojen estämiseksi

• Tähystystutkimusten ja/tai 
nenän tukkimista vaativien 
toimenpiteiden helpottamiseksi

SOPIVUUS LAPSILLE Yli 2-vuotiaille Yli 2-vuotiaille Ei ikärajaa Ei ikärajaa

SÄILYVYYS Säilytettävä huoneenlämmössä, 
säilyy pakkauksen viimeiseen 
käyttöpäivään saakka

Säilytettävä huoneenlämmössä, 
säilyy pakkauksen viimeiseen 
käyttöpäivään saakka

Säilytettävä 12–25 °C:n 
lämpötilassa, säilyy pakkauksen 
viimeiseen käyttöpäivään saakka

Säilytettävä 12–25 °C:n 
lämpötilassa, säilyy pakkauksen 
viimeiseen käyttöpäivään saakka

Riittoisuus n. 250 suihkausta Riittoisuus n. 200 suihkausta Riittoisuus n. 450 tippaa
Yökäyttöön

Erinomainen yövoiteena
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A-Vita-tuotteet ovat lääkkeettömiä CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Lue lisää avitaplus.fi.
Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
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