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Sinulan Forte Express Wyrób medyczny aerozol do nosa 15
ml
 

Cena: 36,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do nosa

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Sinulan Express Forte działa potrójnie: 1. odtyka nos 2. łagodzi ucisk i ból 3. eliminuje bakterie i wirusy.
Działa szybko, już po 15 minutach od aplikacji.
Nie wysusza błony śluzowej nosa.
Łagodzi ból zatok.

Składniki
woda, glicerol (26,14 %), hydroksypropyloceluloza, olejki eteryczne z Eucalyptus globulus, Mentha piperita, Rosmarinus officinalis i
Thymus satureioides

Dawkowanie
Sposób użycia: oczyścić nos - wstrząsnąć butelką - zdjąć nasadkę ochronną - naciskać pompkę aplikatora, aż pojawi się widoczna
mgiełka - wprowadzić aplikator do otworu nosowego - oddychać spokojnie i podać 2-3 dawki do każdego z nich, maksymalnie 3 razy
dziennie do całkowitego ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania
Środki ostrożności: Tylko do stosowania miejscowego (jama nosowa). Należy przestrzegać wskazówek wytwórcy. Przed użyciem należy
uważnie zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania. Można stosować u dzieci w wieku powyżej 12 lat. Wyrób przechowywać w
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności, w przypadku uszkodzenia pojemnika oraz
po upływie 30 dni od pierwszego użycia. Przechowywać w temperaturze pokojowej, nie zamrażać ani nie przechowywać w lodówce.

Przeciwwskazania: Należy zapoznać się ze składem wyrobu i nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego
składników. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie jest zalecane stosowanie
wyrobu u dzieci w wieku poniżej 12 lat. W przypadku ciąży bądź karmienia piersią, przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z
lekarzem.
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Producent
Hurtownia Farmaceutyczna Stada Pharm
Artura i Franciszka Radziwiłłów 5
05-850 Ożarów Mazowiecki
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