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Fiorda Vocal MD Wyrób medyczny pastylki do ssania o
smaku pomarańczowym 30 sztuk
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastyl.do ssania

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Zastosowanie

łagodzenie podrażnień błony śluzowej, w trakcie, leczenia zasadniczego stanów zapalnych jamy ustnej, gardła i strun głosowych
łagodzenie objawów suchości w gardle, chrypki i suchego kaszlu
poprawa emisji głosu, szczególnie przez osoby nadwyrężające struny głosowe (śpiewacy, lektorzy, nauczyciele i wykładowcy)
łagodzenie podrażnień spowodowanych oddychaniem suchym powietrzem (np. w pomieszczeniach ogrzewanych i
klimatyzowanych)
kserostomia (suchość jamy ustnej)
wspomagające w przypadku odczucia bólu i trudności w przełykaniu wynikających z przesuszenia gardła

Składniki
ekstrakt z porostu islandzkiego, koncentrat pomarańczowy, ekstrakt z prawoślazu, hialuronian sodu, kwas askorbinowy, kwas cytrynowy,
aromat pomarańczowy, guma arabska, syrop sorbitolowy, syrop maltitolowy, olej roślinny z woskiem carnauba, sukraloza, woda
oczyszczona

Dawkowanie
Sposób użycia: Wyrób medyczny Fiorda Vocal MD o smaku pomarańczowym należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem,
przestrzegając wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji używania.
Dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia: Zaleca się ssać powoli 1 pastylkę, zależnie od potrzeb, kilka razy na dobę. Pastylek nie należy
połykać ani rozgryzać.
Pastylki nie powinny być stosowane w ciągu pół godziny przed lub po zażyciu leków.
W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż przez okres 7 dni lub w przypadku ich nasilenia w trakcie używania wyrobu, należy
skonsultować się z lekarzem.
Wyrób może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.
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Przed użyciem zapoznać się z instrukcją używania.

Przeciwwskazania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Pozostałe informacje
umieszczono w postaci symboli z boku opakowania. Opis symboli znajduje się w instrukcji używania wewnątrz opakowania.
Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Producent
Phytopharm Klęka Spółka Akcyjna
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto Nad Wartą
www.phytopharm.pl
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