H σειρά προϊόντων Sinomarin αποτελείται από προϊόντα υπέρτονου διαλύματος
θαλασσινού νερού, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
Εκτός από το Sinomarin Cold & Flu Relief, διατίθενται και τα παρακάτω προϊόντα:
Τα προϊόντα Sinomarin® είναι
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με
τις διατάξεις της οδηγίας 93/42
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

200ml Spray
δυναμικής
εκτόξευσης
για ενήλικες και
παιδιά άνω των
10 ετών. 1-3
ψεκασμοί
σε κάθε ρουθούνι,
2-3 φορές
την ημέρα.

125ml Spray
κανονικής
εκτόξευσης
για ενήλικες
και παιδιά
άνω των
6 ετών.
1-3 ψεκασμοί
σε κάθε
ρουθούνι,
2-3 φορές
την ημέρα.

100ml
Spray ήπιας
εκτόξευσης
με ακροστόμιο
ασφαλείας για
βρέφη άνω των
6 μηνών και
παιδιά.
1-2 ψεκασμοί
σε κάθε
ρουθούνι,
2-3 φορές
την ημέρα.

30ml Mini
Spray
δοσομετρικής
εκτόξευσης
για ενήλικες,
παιδιά και
βρέφη άνω
των 6 μηνών.
1-3 ψεκασμοί
σε κάθε
ρουθούνι,
2-3 φορές
την ημέρα.

100% ΦΥΣΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΕΡΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
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36 Aμπούλες μίας χρήσης των 5ml
για βρέφη και μωρά.
Μερικές σταγόνες σε κάθε
ρουθούνι, 2-3 φορές την ημέρα.
Σε περίπτωση υπερβολικής ή
και παχύρρευστης βλέννας, ένας
μεγαλύτερος όγκος προϊόντος
μπορεί να περιχυθεί με ασφάλεια
στις ρινικές κοιλότητες.

κρυολόγημα
Ανάσα
& γρίπη
Αναζωογόνησης
ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ
ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής
2103500800 2108161850
info@gerolymatos-otc.com & info@sinomarin.gr
www.gerolymatos-otc.gr www.sinomarin.gr

Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών
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To κοινό κρυολόγημα και η γρίπη

Η αποτελεσματικότητα του Sinomarin® Cold & Flu relief
oφείλεται στη μοναδική σύνθεση του και βασίζεται:

Το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη αποτελούν λοιμώξεις ιογενούς αιτιολογίας,
οι οποίες επηρεάζουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και έχουν μιά σειρά
συμπτωμάτων όπως ρινική συμφόρηση και υπερπαραγωγή βλέννας.
Εαν η ρινική συμφόρηση δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα εκτός από την ενόχληση
που προκαλεί, μπορεί να αποτελέσει την αιτία για την πρόκληση δευτερογενών
λοιμώξεων και επιπλοκών όπως ιγμορίτιδα, φαρρυγίτιδα,
λοίμωξη στο αυτί καθώς και πιο σοβαρές αναπνευστικές
δυσλειτουργίες.

1) Σ
 την αποσυμφορητική δράση του υπέρτονου διαλύματος
θαλασσινού νερού.

Το Sinomarin® Cold & Flu relief είναι μία 100% φυσική
πρόταση για την ανακούφιση των ρινικών συμπτωμάτων
που σχετίζονται με το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη.
 νακουφίζει από τη ρινική συμφόρηση και την πίεση
Α
των ιγμορείων.1-6
Β
 οηθάει στο περιορισμό της φλεγμονής του ρινικού βλεννογόνου και στην
αποκατάσταση της φυσιολογικής του λειτουργίας.7-9
Ρ
 ευστοποιεί τις ρινικές εκκρίσεις.1-4,6-7.10
Έχει αντιμικροβιακή δράση και βοηθάει στην πρόληψη δευτερογενών
λοιμώξεων.4,7-8,11-13
Δ
 ημιουργεί μια αναζωογονητική αίσθηση αυξημένης ροής αέρα.14
Ενυδατώνει τον ρινικό βλεννογόνο και περιορίζει τη ρινική ξηρότητα.4-6.15
Καθαρίζει τις ρινικές διόδους και απομακρύνει συσσωρευμένες βλέννες,
κρούστες καθώς και τυχόν λοιμώδεις παράγοντες. 4-6.15

Ρινική συμφόρηση ονομάζουμε το φράξιμο των ρινικών διόδων η οποία συνοδεύεται
από οίδημα του ρινικού βλεννογόνου.
Το Sinomarin® είναι ένα υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού το οποίο περιέχει
2,3% σε χλωριούχο νάτριο (NaCl)- το γνωστό αλάτι- περιεκτικότητα μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη περιεκτικότητα στους ρινικούς μας ιστους (0,9% NaCl). Λόγω αυτής
της διαφοράς στις περιεκτικότητες, παρατηρείται μετακίνηση νερού από τον οιδηματώδη
ρινικό βλεννογόνο στην ρινική κοιλότητα- έχουμε δηλαδή το φυσικό φαινόμενο
της ώσμωσης.
Λόγω της ώσμωσης, το Sinomarin® μειώνει το οίδημα του ρινικού βλεννογόνου με
αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση της βουλωμένης μύτης. Επιπλέον, ενυδατώνει την μύτη,
απομακρύνει συσσωρευμένες βλέννες, κρούστες, λοιμώδεις παράγοντες -οι οποίοι σε
πολλές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν δευτερογενείς λοιμώξεις και επιπλοκέςκαι επαναφέρει τη φυσιολογική της λειτουργία.
Το θαλασσινό νερό που περιέχει το Sinomarin® Cold & Flu Relief προέρχεται από
το κόλπο Cancale στην περιοχή της ακτής της Βρετάνης στη Γαλλία. Η περιοχή αυτή
είναι γνωστή για την άριστη ποιότητα του θαλασσινού νερού, λόγω της ανοιχτής
θάλασσας και των δυνατών παλιρροϊκών ρευμάτων, που το καθιστούν πλούσιο σε
μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία. Το νερό ελέγχεται για τη ποιότητά του από τις
Γαλλικές Υπηρεσίες Διαχείρισης νερού σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας
που έχουν θεσπιστεί από τις Γαλλικές Υγειονομικές Αρχές.

2) Στις αντιφλεγμονώδεις & αντιμικροβιακές ιδιότητες
του Ευκαλύπτου, του Δυόσμου και του Θυμαριού.
Τα αιθέρια έλαια Ευκαλύπτου (Eucalyptus globulus) & Δυόσμου (Mentha spicata)
καθώς και το εκχύλισμα Θυμαριού (Thymus vulgaris) που περιέχονται στο
Sinomarin® Cold & Flu Relief είναι όλα 100% φυσικής προέλευσης και είναι γνωστά για
τις αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές τους ιδιότητες όπως και για τις ευεργετικές
τους επιδράσεις στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.
Επιπλέον δημιουργούν μια αναζωογονητική αίσθηση αυξημένης ροής αέρα.
Λόγω, λοιπόν, της μοναδικής του σύνθεσης, το Sinomarin® Cold & Flu Relief βοηθάει
στον περιορισμό της φλεγμονής του ρινικού βλεννογόνου και προφυλάσσει από
την εκδήλωση δευτερογενών λοιμώξεων και επιπλοκών.
Το Sinomarin® Cold & Flu Relief είναι πλούσιο και σε γλυκερίνη η οποία έχει επιπλέον
ενυδατική δράση στην ερεθισμένη μύτη.

Το Sinomarin® Cold & Flu relief συνιστάται:

κρυολόγημα
Ανάσα
& γρίπη
Αναζωογόνησης

Γ ια την ανακούφιση των ρινικών συμπτωμάτων που σχετίζονται
με το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη (π.χ. ρινική συμφόρηση, ρινόρροια) καθώς
και σε περιπτώσεις ρινοκολπίτιδας.
Για την καταπολέμηση των μικροβίων και την προφύλαξη από την εκδήλωση
δευτερογενών λοιμώξεων και επιπλοκών, όπως η ιγμορίτιδα και η ωτίτιδα.
Για τις περιπτώσεις στις οποίες αντενδείκνυται η χρήση ρινικών αποσυμφορητικών
φαρμάκων, (π.χ. σε άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς, υπέρταση, καρδιοπάθειες,
σακχαρώδη διαβήτη).
Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση χρήσης ρινικών
φαρμακευτικών αποσυμφορητικών.

Προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα:

Για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. 1-2 ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι, 2-3 φορές
την ημέρα έως 7 ημέρες, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
Για χρήση σε παιδιά μεταξύ 6 και 12 ετών συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
Το Sinomarin® Cold & Flu Relief είναι ένα 100% φυσικό προϊόν, δεν περιέχει
συντηρητικά, φαρμακευτικές ουσίες ή χημικά πρόσθετα.
Να μη χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη, το θηλασμό ή σε περιπτώσεις
ευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά του.
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Το Sinomarin® αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Γερολυμάτος International Α.Ε.Β.Ε, Ε.Ε.
Παρασκευάζεται από την Γερολυμάτος International Α.Ε.Β.Ε, Ε.Ε.
1. Freche C et al., “Usefulness of hypertonic sea water (Sinomarin®) in rhinology”, Revue Officielle de la Société Française de ORL, 50(4), 1998.
2. Gonzalez G et al., “A clinical study conducted in 2007 with Mexican patients: an investigational, prospective, longitudinal, comparative, multicentre, open-label
study on the efficacy and tolerability of Sinomarin Spray for the treatment of rhinitis”, Journal of the Federation of Otalaryngological and Societies of the Mexican
Republic (FESORMEX), 2008.
3. Shoseyov D et al., “Treatment with hypertonic saline versus normal saline nasal wash of pediatric chronic sinusitis”, J. Allergy Clin. Immunol. 101:602-5, 1998.
4. Tomooka LT et al., “Clinical study and literature review of nasal irrigation”, Laryngoscope. 110(7):1189-93, 2000.
5. Parsons DS, “Chronic rhinosinusitis: A medical or surgical disease?”, Pediatr Sinusitis 1996; 29:1-9.
6. Talbot AR et al., “Mucociliary clearance and buffered hypertonic saline solution”, Laryngoscope 1997; 107: 500-503.
7. Sadlon AE, Lamson DW., “Immune-modifying and antimicrobial effects of Eucalyptus oil and simple inhalation devices”. Altern Med Rev. 2010 Apr;15(1):33-47.
8. Tsai ML et al., “Antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory properties of essential oils of five selected herbs”, Biosci. Biotechnol. Biochem., 75 (10), 19771983, 2011
9. Alevizopoulos K., “Sinomarin® Cold & Flu Relief reduces LPS-induced nasal inflammation in 3D cultures of epithelial cells isolated from nasal polyps of healthy
human donors”, Gerolymatos International SA, internal data.
10. Brown CL and Graham SM., “Nasal irrigations: good or bad?”, Current Opinion in Otolarynology & Head and Neck Surgery 12:9-13, 2004.
11. Friedman M et al., “A randomized, prospective, double-blind study on the efficacy of Dead Sea Salt nasal irrigations”, Laryngoscope. 2006 Jun; 116(6):878-82.
12. Papsin B and McTavish A. “Saline nasal irrigation. Its role as an adjunct treatment”, Can. Fam. Physician 49:168-173, 2003.
13. Ben-Arye E et al., “Treatment of Upper Respiratory Tract Infections in Primary Care: A Randomized Study Using Aromatic Herbs”, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, pp1-7.
14. Burrows A et al., “The effects of camphor, eucalyptus and menthol vapour on nasal resistance to airflow and nasal sensation”. Acta Otolaryngology, 1983,
96:157-161.
15. Bencova A et al., “The impact of hypertonic saline inhalation on mucociliary clearance and nasal nitric oxide”, J Physiol Pharmacol. 2012 Jun;63(3):309-13. 14.

