
Апіколд мінт один або два рази в кожну ніздрю і 
повторити кілька разів протягом дня. 
          Обережно
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Не рекомендується дітям віком до 4 років. 
З гігієнічною метою рекомендується інди-
відуальне використання флакону. Особам 
з підвищеною чутливістю до окремих ком-
понентів, препарату не рекомендується 
застосовувати спрей Апіколд мінт.
Рекомендується використовувати продукт 
протягом 30 днів після першого відкриття фла-
кона. Тільки для зовнішнього застосування. 
Зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла 
місці при кімнатній температурі
Кількість нетто: 30 мл.
Номер партії та дата закінчення терміну при-
датності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник:
АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванд-
жина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС. 
тел.: + 385 (0)1 6399 000
APIPНARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 
10090 Zagreb, Croatia, EU 
tel.: + 385 (0)1 6399 000
Вироблено для:
Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland

Уповноважений представник в Україні:
ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А,
телефон (044) 401-81-03.
Дотримуйтесь правил, які викладені 
в Інструкції для застосування продукту.
Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

Склад: вода, натрію хлорид , кальцію хлорид, 
калію хлорид, глобули евкаліптової олії, мен-
тол, натрію гідрофосфат, бензалконія хлорид.
Призначений до використання
Ізотонічний розчин для зволоження та 
очищення носових каналів.
Назальний спрей Апіколд мінт нормалізує 
функцію слизової оболонки носа природ-
ним шляхом. Дрібно дисперсний ізотоніч-
ний розчин діє на всю поверхню слизової 
оболонки носа. Склад продукту допомагає 
відновити природний рівень рН та гідрата-
цію слизової оболонки носа, а також допо-
магає зволоженню сухої слизової оболон-
ки та видаленню сухого секрету з носа для 
полегшення дихання. Додавання олії мен-
толу та евкаліпту надає приємне відчуття 
свіжості після застосування.
Рекомендовано
• для щоденної гігієни слизової оболонки 

для дітей та дорослих
• при проживанні у номерах з кондиціонерами
• при дії пилу та шкідливих атмосферних 

впливів
• при перебуванні у сухих і теплих примі-

щеннях (центральне опалення)
• при симптомах алергічного риніту та 

простудних захворювань

Інструкції щодо застосування
Зняти захисний ковпачок. Вставити кінчик 
назального спрею в ніздрю, натиснути на 
розпилювач і обережно вдихнути носом.
Для зволоження слизової оболонки носа, 
досить одного розпилення в кожну ніздрю 
кілька разів на день.
З метою усунення закладеності носа, вприскнути 

Aпіколд
назальний спрей

мінт

Пояснення символів, зазначених на упаковці

Ізотонічний розчин для зволоження  
та очищення носових каналів.

Ознайомтесь з інструкцією для застосування

Придатний до

Обережно

Знак Європейської відповідності

Виробник

Номер партії

номер за каталогом

Знак відповідності технічним регламентам

Інструкція для застосування.

Медичний виріб 

UA-10MD



Виробник:
АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванд-
жина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС. 
тел.: + 385 (0)1 6399 000
APIPНARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 
10090 Zagreb, Croatia, EU 
tel.: + 385 (0)1 6399 000
Вироблено для:
Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland

Уповноважений представник 
в Україні:
ПрАТ «Натурфарм» Україна, 
04075 Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А, 
телефон (044) 401-81-03.
Дотримуйтесь правил, які викладені  
в Інструкції для застосування продукту.
Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

Склад: спирт етиловий, вода, екстракт 
прополісу, гліцерин, олія м’яти перцевої.

Призначений до використання:
Апіколд спрей заспокоює запалене горло 
та зменшує подразнення слизової оболон-
ки ротової порожнини, які є частими симп-
томами простудних захворювань різного 
походження (грипп, вірусна інфекція). 

Інструкції щодо застосування:
Апіколд спрей необхідно розпиляти безпо-
середньо на запалену ділянку горла 2-3 ра-
зи на день. Таким чином утворюється захис-
на плівка з екстракту прополісу і гліцерину. 

         Обережно
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Особам з підвищеною чутливістю до про-
полісу не рекомендується використовува-
ти продукт. Незначна реакція печіння обу-
мовлена наявністю спирту. 

Зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при температурі не вище 25 °С.

Кількість нетто: 20 мл.

Номер партії та дата закінчення терміну при-
датності вказані на нижній частині упаковки.

Зменшує подразнення та заспокоює запалене горло.
Медичний виріб
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Знак відповідності технічним регламентам

Інструкція для застосування.

UA-10MD



          Обережно
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Не рекомендується дітям віком до 4 років. 
З гігієнічною метою рекомендується інди-
відуальне використання флакону. Особам 
з підвищеною чутливістю до прополісу не 
рекомендується застосовувати спрей Апі-
колд пропо.
Рекомендується використовувати продукт 
протягом 30 днів після першого відкриття фла-
кона. Тільки для зовнішнього застосування.
Зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла 
місці при кімнатній температурі
Кількість нетто: 30 мл.
Номер партії та дата закінчення терміну при-
датності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник:
АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванд-
жина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС. 
тел.: + 385 (0)1 6399 000
APIPНARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 
10090 Zagreb, Croatia, EU 
tel.: + 385 (0)1 6399 000
Вироблено для:
Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland
Уповноважений представник 
в Україні:
ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 
Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А,
телефон (044) 401-81-03.

Склад: вода, натрію хлорид (морська сіль), 
екстракт прополіса, бензалконій хлорид.
Призначений до використання:
Ізотонічний розчин для зволоження та 
очищення носових каналів.
Назальний спрей Апіколд пропо нормалі-
зує функцію слизової оболонки носа при-
родним шляхом. Дрібно дисперсний ізо-
тонічний розчин діє на всю поверхню 
слизової оболонки носа. Склад продукту 
допомагає встановити природний рівень 
рН та гідратацію слизової оболонки носа, а 
також допомагає зволоженню сухої слизо-
вої оболонки та видаленню сухого секрету 
з носа для полегшення дихання.
Рекомендовано
• для щоденної гігієни слизової оболонки 

для дітей та дорослих
• при проживанні у номерах з кондиціонерами
• при дії пилу та шкідливих атмосферних 

впливів
• при перебуванні у сухих і теплих примі-

щеннях (центральне опалення)
• при симптомах алергічного риніту та 

простудних захворювань
Інструкції щодо застосування
Розпилюйте Апіколд пропо в обидві ніз-
дрі, по мірі необхідності. Одне розпилення 
в кожну ніздрю достатнє для зволоження 
сухої слизової оболонки. Для видалення 
сухого секрету з носа, рясно розпилюйте 
Апіколд пропо в обидві ніздрі. 

Aпіколд
назальний спрей

пропо

Пояснення символів, зазначених на упаковці

Інструкція для застосування.
Ізотонічний розчин для зволоження 

та очищення носових каналів.

Ознайомтесь з інструкцією для застосування

Придатний до

Обережно

Знак Європейської відповідності

Виробник

Номер партії

номер за каталогом

Знак відповідності технічним регламентам

Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування продукту.
Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

Медичний виріб 

UA-10MD


