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Como aplicar Filtrair® Prevent?

Filtrair® Prevent é a 1  barreira protetora nasal contra os antígenos e
alérgenos transportados pelo ar e poluição, capazes de provocar
sintomas da rinite alérgica como espirros, coriza e congestão nasal.

A celulose micronizada (HPMC) é liberada.
A HPMC absorve a umidade da mucosa nasal, formando um
gel que funciona como barreira protetora.
A barreira cobre quase toda a mucosa nasal nos primeiros 5
minutos e continua a se expandir nos 100 minutos
subsequentes.

Produzido a partir de compostos
naturais

Sem efeitos adversos conhecidos

Adequado para crianças, gestantes e
lactantes

Ação rápida: de 3 a 6 minutos
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*A partir de 18 meses



Fornece proteção rápida e eficaz contra a rinite causada por
alérgenos do ar, como ácaros, fungos, pólen e pelos de animais de
estimação.
Retém tanto as partículas menores como as maiores no trato
respiratório superior, onde são mais facilmente expelidas.
Evita o desencadeamento da reação alérgica e os sintomas
clássicos da rinite (coriza, espirros, prurido e obstrução nasal).
Interrompe a causa das alergias, em vez de apenas tratar os
sintomas.
Reduz significativamente a necessidade de medicação de resgate;
Filtrair® Prevent mostrou uma ação não-farmacológica na redução
dos sintomas da rinite alérgica que foi comparável ao spray nasal
de mometasona.
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Benefícios:

Composição
Celulose Inerte e Vegetal (HPMC) : forma a barreira protetora e
impede a passagem do alérgeno.
Hortelã  : mantém o aroma agradável e fresco.
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