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NNasaleze Virus Shield stoppar upp till
100% av virus som vill in genom
andningsvägarna.
i dag vill vi undvika trängsel och folksamlingar. Men ibland är det svårt – man
måste ta bussen eller tunnelbanan, handla livsmedel eller vara på jobbet
tillsammans med andra. Och då är smittspridningsrisken betydligt högre.
Nasaleze Virus Shield är en medicinteknisk produkt som fungerar som ett
aktivt ﬁlter i näshålan och ger full effekt redan efter ett par minuter. Studier
visar att produktens ﬁlterförmåga kan stoppa upp till 100% av de virus som
söker sig in genom näsan.

Nasaleze Virus Shield är en medicinteknisk produkt. Den består av ett ﬁnt,
naturligt pulver som ”puffas” upp i näsan, ungefär som när man tar
näsdroppar. Där bildar pulvret en förstärkande gel som effektivt fångar upp
virus och andra partiklar som vill passera med inandningsluften. I pulvret
ﬁnns ett patenterat vitlöksextrakt som har mycket god effekt mot virus.
Blockerar upp till 100% av virusangreppet
Vid en vetenskaplig studie exponerades mänskliga celler för
fågelinﬂuensavirus. Resultatet var påtagligt - 70% av cellerna smittades av
inﬂuensaviruset.
Sedan upprepade man provet, men då med den skyddande gel som bildas av
pulvret i Nasaleze Virus Shield. Skillnaden var så markant, att man upprepade
testet gång på gång. Och resultatet? Mellan 85-100% av cellerna överlevde
virusangreppet, ett unikt resultat.
90% färre luftvägsinfektioner
För att se hur detta påverkar människors vardag, testade man Nasaleze Virus
Shield på barn i 7-årsåldern. Dessa var utvalda för att de led av ständigt
återkommande luftvägsinfektioner. Resultatet var mycket talande: hela 90%
av barnen minskade antalet infektioner radikalt jämfört med de barn som ﬁck
placebo (overksam substans).
Nasaleze Virus Shield kan användas av alla och har ingen medicinsk påverkan
på kroppen utan är ett snabbverkande, fysiskt virusskydd. Nasaleze Virus
Shield ﬁnns på Apotek och på Apotea, Apohem, Meds och vissa
Hälsokostbutiker.
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Baltex Health & Beauty Group har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark
samt export till en rad andra länder. Vi erbjuder produkter med högsta
kvalitet inom egenvård, läkemedel, skönhet och medicinteknik, främst inom
kategorierna Mage, Immunförsvar, Skönhet/Hudvård och Viktkontroll. I vår
produktportfölj finns både egenägda varumärken såsom LactiPlus, Gastroline,
Balans Plus, Super Glandin och Hårkontroll samt etablerade varumärken som
vi har agentur för, ex A-CREME, Nasaleze Noka, och Baba de
Caracol. www.baltex.se.

Kontaktpersoner
Eva Milesson
Presskontakt
Marketing Manager
Marknad
eva@baltex.se
070-622 82 37
040-23 82 37

