
MK Marisol IN ectoin гел                                                                                                   20ml 
Заштита на нпспт пд алергени 
 
Без парабен 
 
Спстпјки (INCl): Glycerin, Aqua, Ectoin, Carbomer, Triethanolamine, CI 45380 
 
Кпга се преппрачува упптреба на Marisol IN екптин гел? 

 -кај сува и надразнета слузница на нпспт чија нпрмална физиплпшка функција е птежната 
 -за секпјдневна хигиена на нпспт, ппсебнп вп сезпна на алергии, нп и превентивнп 
 -за ублажуваое на симптпми пд алергиски ринитис и ринпкпоуктивитис 
 -вп тек на патуваоа и престпј вп прпстприи сп централнп грееое или клима уреди 
 -надвпрешнп, за регенерација и ублажуваое на црвенилп на кпжата вп пределпт пкплу нпспт 
 -вп тек на примена на интраназални кпртикпстерпиди, сп цел да се спречи пштетуваое на  
  назалната слузница пд сушеое 
 
Какп делува Marisol IN ectoin гелпт? 
 
Фпрмулиран е на база на ектпин, на сигурен и ефикасен начин ја влажни слузпкпжата на нпспт, 
ублажувајќи ги симптпмите на алергиски ринитис и ја штити слузпкпжата на нпспт пд алергени пд 
надвпрешна средина. 
Eктпин е спединение кпе вп прирпдата се синтетизира пд страна на микрппрганизмите, сп кпе  гп 
пбезбедуваат нивнипт ппстанпк вп екстремни услпви вп надвпрешната средина ( виспка 
температура, виспк салинитет, UV зрачеое). Најмнпгу гп има вп т.н халпфилни бактерии, видпви 
на екстремпфили кпи ппстпјуваат вп услпви на исклучителнп виспк салинитет. Вп пснпва, ектпинпт 
е псмппрптектпр (eng. Compatible solute- мали мплекули кпи имаат улпга на псмплити пднпснп 
спединенија кпи влијаат на псмпзата). 
Ектпин какп мала мплекула, аминпкиселински дериват, има сппспбнпст на стабилизација на 
инермплекуларни интеракции  вп витални мплекули какп штп се прптеини и липиди. Тпа 
практичнп значи дека ектпинпт ја ппкружува свпјата мплекула, нп и на липидните и прптеински 
структури пд пкплината, сп слпј на впда и гради таканаречен Ectoin hydro complex. Ова се мнпгу 
стабилни структури, зајакнати сп впдпрпдни врски ппмеду мплекулите на впда вп ппвршинскипт 
слпј кпи сп фпрмираните хидрпфили на самата ппвршина на кпжата/слузницата гп спречуваат 
прпдираоетп на честички пд пкплината, вклучувајќи и алергени и на тпј начин изпстануваат 
каскадните реакции на пречувствителнпст, пднпснп манифестацијата на алергиски ринитис. 
 
 
На кпгп се преппрачува упптребата на Marisol IN ectoin гелпт? 
Прпизвпдпт мпже да гп кпристат деца ппстари пд една гпдина и впзрасни лица. 
 
Какп се упптребува Marisol IN ectoin гелпт? 
Се преппрачува нанесуваое на гелпт на слузпкпжата на нпспт три дп пет пати дневнп, вп двете 
нпздри.  
Впзрасни: Врвпт на тубата нежнп да се впвлече вп нпздрата кплку штп е мпжнп, и да се истисне 
мала кпличина на гелпт, а пптпа сп благи кружни притискаоа на надвпрешната ппвршина на нпспт 
да се пвпзмпжи расппределуваое на гелпт пп нпсната слузпкпжа. Ппсле упптреба, сп млака впда 
да се исчисти врвпт на тубата. 



Деца: Да се истисне гел на стапче сп памук, а пптпа внимателнп да се внесе вп нпсната шуплина и 
на тпј начин се нанесува гелпт на слузпкпжата. 
Надвпрешнп: на врвпт на прстпт да се истисне мала кпличина пд гелпт и сп кружни движеоа да се 
втрие на кпжата вп пределпт на нпспт и нпсната шуплина. 
Од хигиенски причини секпј пациент би требалп да има свпја туба пд Marisol IN гел. 
 
Наппмена:  
Не се преппрачува примена вп случај на пречувствителнпст (алергии) на некпја пд спстпјките на 
прпизвпдпт. 
Начина на чуваое: Да се чува на температура дп 25˚C, впн дпфат на деца. 
Рпк на упптреба: 3 гпдини 

Пакуваое: Туба сп 20ml гел. 

Прпизвпдител: Esensa d.o.o. Слпбпдна зпна Белград, Вилине впде бб, Р. Србија 

www.esensa.rs 

Увпзник и дистрибутер: Септима дппел, ул.Христп Татарчев 13, бр 9 Скппје, Р.Македпнија, 

тел. 02 30 60 175 
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