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Ectossin pastyl.do ssania 24 pastyl.
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Ectossin
pastylki na gardło z ektoiną
24 pastylki do ssania
OPIS:
Ectossin to pastylki na gardło z ektoiną przeznaczone do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów przeziębienia,
suchości w jamie ustnej i gardle oraz chrypki wynikającej z przeciążenia strun głosowych. Preparat tworzy warstwę ochronną tzw.
„Ectoin® Hydro Complex” na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, nie powodując uczucia lepkości. Pastylki stabilizują błony komórkowe,
zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła. Preparat zwiększa produkcję śluzu i łagodzi
stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Pastylki Ectossin łagodzą ból gardła, ból przy przełykaniu i chrypkę. Nawilżaają suchą
i podrażnioną błonę śluzową oraz wspomaga jej regenerację. Preparat zmniejsza podrażnienie i suchość gardła spowodowane
nadmiernym przeciążeniem głosu, alergenami, suchym powietrzem np. w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach,
zanieczyszczonym powietrzem lub dymem. Pastylki Ectossin mają orzeźwiający smak przez co wspomagają swobodne oddychanie.

WSKAZANIA:

stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej i gardła
ból i pieczenie gardła
chrypka i suchość w gardle

SKŁAD:
ektoina (Ectoin®), izomalt, sukraloza, mentol, kwas cytrynowy, aromat cytrynowo-miętowy (zawiera tokoferol), aromat miodowy (zawiera
glikol polietylenowy), koncentrat z krokosza barwierskiego, syrop glukozowy, woda.
Pastylki Ectossin są w pełni stworzone z naturalnych składników oraz nie zawierają konserwantów.

SPOSÓB UŻYCIA: 1 pastylka do ssania co 3 godziny lub w zależności od potrzeb.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.Elizówka 65,
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