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FACILITA A RESPIRAÇÃO
MAIS AR é um dilatador nasal externo que abre as vias nasais
por ação mecânica. Age imediatamente melhorando a
entrada do ar pelo nariz ao diminuir a resistência à passagem
do fluxo de ar, permitindo que você respire mais facilmente.

DIMINUI A CONGESTÃO NASAL
Se você sofre de congestão nasal provocada por alergia e/ou
resfriado, poderá aliviar o mal-estar com o uso de MAIS AR.
O dilatador nasal abre as vias nasais para que você possa
respirar pelo nariz de forma segura, sem a ação e/ou efeitos
colaterais dos medicamentos.
Caso você não sinta diferença, consulte um médico.

REDUZ O RONCO
Dormir com a boca aberta é uma das causas do ronco.
Sabe-se que a congestão nasal pode contribuir para o ronco
pois o indivíduo é forçado a dormir com a boca aberta. O uso
de MAIS AR, por abrir mecanicamente as vias nasais, alivia a
congestão nasal permitindo que você volte a respirar pelo
nariz. Dessa forma, não será mais necessária a abertura da
boca permitindo a redução do ronco. Porém seja paciente,
a melhora pode levar algumas noites de uso contínuo para
que você reaprenda a respirar pelo nariz e pare de roncar.
Caso você não sinta diferença, consulte seu médico,
pois o ronco pode ter várias causas.

COMO FUNCIONA O DILATADOR NASAL MAIS AR?
A tira adere à pele e abre as vias nasais. Isso é tudo. Simples
e imediato, alivia a congestão nasal sem medicamentos.

INSTRUÇÕES
• Lave e seque a parte externa do nariz.
• Abra a embalagem individual do produto pelas laterais.
• Retire a proteção da parte autocolante na aba que se
encontra no meio da tira.

• Fixe a tira centralizando-a ao nariz de forma que a parte
menor da tira se fixe no final das "ASA"s (Parte elevada acima
das narinas).
• Faça uma leve pressão para ﬁxar melhor a tira.
• Pra remoção do produto descole lentamente pelas laterais
de preferência ao lavar o rosto com água morna ou no banho.

INSTRUÇÕES DE USO
APLICAÇÃO CORRETA

1

Esta é a forma como se deve
colocar a tira para obter
melhores resultados.

2

Lave e seque
o nariz.

3
Remova o papel que protege
a tira e coloque-a como indicado.
Faça uma leve pressão para ﬁxar a tira.

APLICAÇÃO INCORRETA

Muito
Alto

Muito
Baixo

PARA REMOVER
Descole a tira lentamente.
Faça isso de preferência quando
for lavar o rosto com água morna
ou no banho. Comece pelas pontas
e depois remova a tira toda.

SUGESTÕES
• Não toque o lado adesivo.
• Lave a pele com água e sabão antes de aplicar a tira.
• No exercício físico: aplique a tira 30 minutos antes de iniciar
a atividade física.
• Peles sensíveis ou muito secas: coloque uma pequena gota
de creme hidratante ou óleo no centro da tira (somente os
lados precisam ser fixos no nariz para que a tira funcione).

ADVERTÊNCIAS
• Somente para uso externo.
• Não usar sobre pele irritada, queimada de sol ou ferida.
• Caso ocorra irritação com o produto, interromper seu uso.
• Não utilizar por mais de 12 horas por dia.
• Produto descartável: usar cada tira somente uma vez.
• Não usar em crianças menores de 5 anos.
• Manter fora do alcance das crianças.
• Conservar em temperatura ambiente.
Este produto não é indicado para o tratamento
da apneia do sono. Pessoas com sintomas
de apneia devem consultar um médico
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