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Natur-sept Gardło Pastylki do ssania 18 sztuk
 

Cena: 11,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 18 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Składniki wyrobu medycznego Natur-sept gardło powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła ochronnym filmem. Dzięki swojemu
działaniu wyrób łagodzi, towarzyszące stanom zapalnym, podrażnienia gardła objawiające się pieczeniem, uczuciem suchości, bólem i
trudnościami w przełykaniu. Ponadto wytworzony film zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych (takich jak
suche, zimne lub zanieczyszczone powietrze)., wspomagając przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej
funkcji ochronnej. Dodatkowo Natur-sept gardło wykazuje działanie nawilżające i odświeżające na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Licheni islandicum extractum, Aloe extractum, Althaeae radici extractum, Salviae folium extractum, Verbenae herba extractum, Verbasci
flos extractum

Składniki
cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, aromaty, wyciąg suchy z porostu islandzkiego, L- askorbinian sodu, wyciąg płynny z aloesu,
ekstrakt gęsty z korzenia prawoślazu, wyciąg z liści szałwii, wyciąg suchy z ziela werbeny, wyciąg z kwiatów dziewanny

Dawkowanie
Sposób postępowania z wyrobem
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 pastylka do ssania cztery razy dziennie. W przypadku braku poprawy po 5 dniach stosowania
należy zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu . Chronić od światła i wilgoci. Nie
stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ze
względu na ryzyko zachłyśnięcia. Wyrób zawiera cukier.
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Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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95-200 Pabianice

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

