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Αίτια του ροχαλητού:

Είναι ένα μηχανικό φαινόμενο?

Το ροχαλητό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου στην 
εισπνοή αλλά και την εκπνοή.

Όσο περισσότερο ο ιστός είναι χαλαρός ή όσο πιο δύσκολα 
περνάει ο αέρας τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ροχαλητού. 
Αυτό προκαλείται λόγω της στένωσης των αεραγωγών στο 
στοματοφάρυγγα. 

Το ροχαλητό είναι αποτέλεσμα της δόνησης των μαλακών ιστών 
της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας. 

Επίσης μπορεί να επιδεινωθεί λόγω της κούρασης, της 
κατανάλωσης αλκοόλ, του καπνίσματος ή του υπερβολικού 
βάρους.



  

Το Solusnore οφείλει την αποτελεσματικότητα και την 
πρωτοτυπία του στην γαληνική μορφη παστίλλιων  
επιτρέποντας: 
●Συνεργική δράση της Aloe vera, της μέντας και της πεκτίνης.
●Στη σταδιακή απελευθέρωση ενεργών συστατικών.
●Στον καλύτερο ύπνο.
●Στην δροσερή αναπνοή.

Οδηγίες:
Για μέγιστη δυνατή επίδραση του προϊόντος αφήστε την ταμπλέτα να λιώσει κάτω από την γλώσσα αργά 
ώστε να επιτρέψετε την σταδιακή απελευθέρωση της πεκτίνης. 
“Η οριζόντια θέση θα επιτρέψει την βέλτιστη λίπανση των λεπτών ιστών του λαιμού αποτρέποντας έτσι 
κάθε δόνηση.”



  

Μια μοναδική αυθεντική formula:

●Το αιθέριο έλαιο μέντας έχεις συσφυκτική δράση στους 
λεπτούς ιστούς του λαιμού και φρεσκάρει την αναπνοή.
●Η πεκτίνη έχει σχεδιαστεί για την επίστρωση του αιθέριου      
ελαίου της μέντας και επίσης παρατείνει τη συσφικτική δράση 
των λεπτών ιστών του λαιμού από τα αιθέρια έλαια.
●Η aloe vera έχει προστεθεί για την βακτηριοκτόνο δράση της.
●Η βιταμίνη Ε δρα ενάντια στην οξείδωση των ιστών.
●Η βιταμίνη Β5 έχει θεραπευτικές και αντισηπτικές ιδιότητες.

Μια από τις αιτίες του ροχαλητού είναι η αλλοίωση των λεπτών 
ιστών του λαιμού εξαιτίας της γήρανσης, του καπνού, του 
αλκοόλ και άλλων τοξινών.
Έχουμε επιπλέον συλλέξει 2 βιταμίνες που 'εχουν 
προστατευτική και “επιδιορθωτική” δράση στους ιστούς:
●Βιταμίνη Ε: αντιοξειδωτική δράση
●Βιταμίνη Β5: προστατεύει τα κύτταρα και βοηθάει στη θεραπεία. 
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