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Rinopanteina maść do nosa 10 g maść do nosa - 10 g
 

Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 g

Postać maść do nosa

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Rinopanteina maść i aerozol
Regenerująco - nawilżająca maść i aerozol do nosa

Regeneruje i nawilża błoną śluzową nosa i zatok w suchości i atrofii o różnej patogenezie. Podwójnie korzystne działanie na błonę
śluzową nosa i zatok: intensywna regeneracja i nawilżanie. Powleka błonę śluzową nosa i utrzymuje prawidłowe nawilżenie. Wspomaga
proces regeneracji śluzówki, odżywia śluzówkę i zabezpiecza przed wysychaniem oraz czynnikami zewnętrznymi. Zalecana w suchości i
atrofii oraz w leczeniu pooperacyjnym i uszkodzeniach spowodowanych stosowaniem leków donosowych. Maść łagodzi i leczy otarcia
skóry nosa przy przewlekłych katarach.

Rinopanteina, wyrób medyczny. Opakowania Maść: tubka 10 g. Aerozol: butelka o pojemności 20 ml. Skład: Maść: Palmitynian witaminy
A (0,05%), D-pantenol (5%), hydrolizat proteinowy z owsa zwyczajnego (Avena sativa extr.), hialuronian sodu (0,1%), Ceteareth-20,
benzoesan sodu, BHA, olej mineralny, wazelina, woda oczyszczona. Aerozol: D-pantenol (1%), octan witaminy E (0,2%), palmitynian
witaminy A (0,05%), uwodorniony olej rycynowy 40 OE, sól dwusodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sorbinian potasu, guma
ksantanowa, aromaty naturalne, izotoniczny roztwór buforowy o pH 7,2. Sposób użycia: Maść: Stosować 1-3 razy dziennie. Wprowadzić
niewielką ilość maści do każdego otworu nosowego. Rozprowadzić równomiernie maść na błonie śluzowej nosa delikatnie masując
skrzydełka nosa. Aerozol: Zaleca się stosowanie 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego 2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami
lekarza Wytwórca: DMG Italia srl, via Laurentina Km. 26,700, Pomezia (Rzym) – Włochy. Wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed
Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, tel.: 44/ 710 86 99, www.vitamed.pl
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