
ЗАПОЧНИ 
СЕГА!

Указания за употреба



Действа незабавно - само след 60 секунди потиска желанието за цигара

Никорет® Фрешминт спрей

Новият Никорет® Фрешминт е специално разработен спрей за устна лигавица. 
Предназначен е да освободи фармацевтичен никотин със свеж вкус на мента. 
Количеството никотин е по-малко от това в цигарите, но е достатъчно, за да 
преодолеете бързо желанието за цигара.

Никорет® осигурява по-малко количество никотин по-бавно и контролирано. По 
този начин Никорет® Ви помага да намалите постепенно необходимостта от 
никотин и да преодолеете симптомите на никотиновия глад.

Защо  
Никорет® 
Фрешминт спрей? 

Предимства

 Бързото преодоляване на никотиновия глад е от съществено 
значение за успешно отказване от тютюнопушенето.

 Голяма част от потребителите не  харесват никотин заместващи 
продукти, които наподобяват лекарства.

Спрей с незабавно действие – само след 60 сек. потиска 
желанието за цигара

 Нова и иновативна спрей форма.

 Удобно дозиране.

 Държи ръцете заети.

 Имитира действието “от ръка до уста”.

 Лесна употреба.

СПРЕЙ за устна 
лигавица   

Всеки флакон 
съдържа  

150 
впръсквания

1 mg/впръскване



Как се дозира?

Никорет® Фрешминт спрей

ВНИМАНИЕ!

Когато  използвате 
Никорет® Фрешминт спрей 
за устна лигавица за пръв 
път, натиснете върха на 
опаковката с дозиращото 
устройство 3 пъти, докато 
се появи фин спрей.

Впръсквайте 1 или 2 пъти, вместо обичайната цигара 
или когато имате силно желание да пушите.
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Стъпка

Стъпка

Стъпка

(от 1-ва до  
6-а седмица): 

(7-а до 9-а 
седмица): 

(от 10-а до  
12-а седмица): 

Впръсквайте 1 или 2 пъти, вместо обичайната 
цигара или когато имате силно желание да пушите.

До края на 9-та седмица трябва да прилагате половината 
от средния брой впръсквания на ден в сравнение с тези 
от предишния период (от 1-ва до 6-а седмица).

Продължете да намалявате броя на впръскванията 
на ден, така че да не са повече от 4 през 12-та седмица.

ЗАПОЧНИ 
СЕГА!

Продължителност  
на лечението: 

3 месеца
За лица над 18 години. 
Може да се използват до 4 впръсквания на час. Да не се надвишават 2 впръсквания за дозиращ епизод и да не се 
надвишават 64 впръсквания (4 впръсквания на час за 16 часа) за 24-часов период. 
Не се препоръчва редовна употреба на спрея за устна лигавица повече от 6 месеца



Как да отворите дозиращото устройство?

Никорет® Фрешминт спрей

Следвайте ТРИТЕ лесни стъпки:

Стъпка

Стъпка

Стъпка

Използвайте палеца си, за да приплъзнете 
надолу бутона.

Натиснете леко навътре.

Докато натискате навътре, плъзнете 
нагоре, за да отключите  върха на 
опаковката с дозиращото устройство.

Накрайник 
на спрея

Бутон

По време на лечението 
с Никорет® Фрешминт 
спрей за устна лигавица 
тютюнопушенето 
трябва да бъде напълно 
прекратено.
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ЗАПОЧНИ 
СЕГА!



Указания за употреба

Никорет® Фрешминт спрей за устна лигавица

• Насочете накрайника на спрея към отворената  
си уста и го дръжте колкото е възможно по-близо до нея. 

• Натиснете плътно върха на опаковката с дозиращото устройство,  
за да се освободи едно впръскване, като избягвате устните. 

• За да избегнете попадане на спрей в гърлото, не вдишвайте,  
докато впръсквате. За оптимален резултат не преглъщайте няколко 
секунди след впръскването. 

• Впръсквайте 1 или 2 пъти вместо обичайната цигара 
или когато имате силно желание да пушите. 

• След употреба приберете накрайника на спрея.

ЗАПОЧНИ 
СЕГА!



Всеки пушач е различен.  
За да отговаря на нуждите на всеки,  
Никорет® се предлага в няколко лекарствени форми.

Лесен за употреба. Осигурява бързо 
преодоляване на никотиновия глад - след 
60 секунди. Спреят незабавно осигурява 
никотин, колкото за една цигара, НО под 
формата на лекарство - без да съдържа в себе 
си вредните вещества в цигарите.

 
Гъвкаво решение за бързо преодоляване 
на потребността от цигара. За тези, които се 
нуждаят от облекчаване на никотиновия глад. 

 
Практичен и дискретен.  
Преодолява никотиновия глад през целия 
ден.

Фрешминт спрей | 
 за устна лигавица | 

 
 

  

Айсминт |   
лечебни дъвки | 

 
 
 

Клиър | 
 трансдермален  | 

пластир | 

ЗАПОЧНИ 
СЕГА!

Лекарствени продукт без лекарско предписание за лица над 18 години.  
Съдържат никотин. Преди употреба прочетете листовките.
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