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Η εταιρία ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέ-
ση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
Sinomarin στην Ελλάδα. Το Sinomarin είναι υπέρτονο διάλυμα θαλασ-
σινού νερού (με περιεκτικότητα 2,3% σε NaCl), ιδανικό για την αποσυμ-
φόρηση και τον καθαρισμό της φραγμένης ρινικής κοιλότητας.

Χάρη στην ωσμωτική του δράση και στην υπερτονικότητά του, ρευ-
στοποιεί τις ρινικές εκκρίσεις και βοηθά τα οιδηματώδη κύτταρα του ρι-
νικού βλεννογόνου να επανέλθουν στο φυσιολογικό τους μέγεθος. Έτσι 
η ρινική κοιλότητα αποσυμφορείται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το Sinomarin είναι φυσικό, κλινικά δοκιμασμένο προϊόν και αποτελεί 
μία ακόμα σημαντική επιτυχία της εταιρίας ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Με 
διεθνή παρουσία σε 34 χώρες, κυκλοφορεί τώρα και στην Ελλάδα! 

Διατίθεται στα φαρμακεία σε 3 συσκευασίες:
•  36 Αμπούλες των 5 ml (για βρέφη και παιδιά)
•  Spray Παιδικό 100 ml (για βρέφη άνω των 6 μηνών και παιδιά)
•  Spray Ενηλίκων 125 ml (για παιδιά άνω των 6 ετών και ενήλικες)

Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο: 
•  Στο κοινό κρυολόγημα και στις ιώσεις.
•  Σε ρινίτιδες (π.χ. αλλεργικές, ιογενείς).
•  Σε ρινοκολπίτιδες (π.χ. ιγμορίτιδες).
•  Στα άτομα που ακολουθούν θεραπεία με ρινικά αποσυμφορητικά 

φάρμακα.
•  Στα άτομα στα οποία δεν ενδείκνυται η λήψη ορισμένων ρινικών απο-

συμφορητικών φαρμάκων (π.χ. καρδιοπαθείς, διαβητικοί).
•  Στα άτομα που υποφέρουν από φαρμακευτική ρινίτιδα.

Το Sinomarin είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύεται από 
διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ο συνδυασμός τιτλοδοτημένων εκχυλισμάτων από σπόρους γαϊδουρά-
γκαθου (συλιμαρίνη), ρίζα πικραλίδας και φύλλα αγκινάρας είναι ο καλύ-
τερος φυσικός σύμμαχος της λειτουργίας του ήπατος που γνωρίζουμε μέ-
χρι σήμερα.

Οι εξαιρετικές ιδιότητές του περιλαμβάνουν αποτοξίνωση και προστασία 
από τη βλαπτική δράση τοξινών, βαρέων μετάλλων, φαρμάκων, χημικών, 
κ.ά., υποστήριξη σε περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων, μερική αντιστροφή 
των βλαβών από κατάχρηση αλκοόλ, υποβοήθηση της αναπαραγωγής νέ-
ων, υγιών ηπατικών κυττάρων, καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, ρύθ-
μιση των χολικών εκκρίσεων, μείωση των συμπτωμάτων δυσπεψίας και δυ-
σκοιλιότητας.

Προϊόν ΕΟΦ. Παρασκευάζεται στον Καναδά από τη Flora 
και εισάγεται από τη MedMelon.
Τηλ.: 2310 449 441, Fax: 2310 449 355, Website: www.medmelon.gr 

Αναπνεύστε Φυσικά! Αναπνεύστε Ελεύθερα! Με Sinomarin

Φυσικός τρόπος προστασίας της ηπατικής λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στα:210-8194192, 
Θεσσαλονίκη: 2310-533243 & 2310-534510.
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