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STERIMAR Higiena Nosa woda morska 100ml
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać aer.do nosa

Producent MERCK SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Sterimar - higiena nosa.

 

Od 1975 r. STERIMAR™, pionier higieny nosa,
wykorzystuje swoją wiedzę na temat morza i
jego naturalnych zasobów, aby dbać o zdrowie
nosa.
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FIZJOLOGICZNY* dzieci i dorośli

WSKAZANIA:

STERIMAR™ Higiena nosa jest to wyrób medyczny polecany dla dzieci i dorosłych, aby:

wypłukiwać i eliminować zanieczyszczenia (kurz, śluz, alergeny...),

nawilżać i przywracać naturalną wilgotność błony śluzowej nosa (ogrzewanie, klimatyzacja),

zapobiegać schorzeniom laryngologicznym poprzez wzmacnianie mechanizmów obronnych błony śluzowej nosa,

usprawnić oddychanie, ułatwiając zasypianie i poprawiając jakość snu.

STERIMAR™ można stosować po zabiegach chirurgicznych nosa.

 

ZALECANE STOSOWANIE:

Przy pierwszym użyciu należy jeden raz rozpylić preparat w powietrzu, aby uruchomić system.

• W celu higieny i nawilżenia błony śluzowej nosa:

trzymając głowę prosto należy wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa. Rozpylić STERIMARTM raz lub dwa razy w każdym otworze
nosowym. Pozwolić, aby nadmiar roztworu wypłynął z nosa, a następnie wydmuchać nos.

• W celu głębszego oczyszczenia jam nosowych:

przechylić głowę w jedną stronę, umieścić końcówkę aplikatora w górnej części otworu nosowego.

Rozpylić STERIMARTM jeden raz, ale przez dłuższą chwilę, od 2 do 3 sekund. Pozwolić, aby nadmiar roztworu wypłynął przez drugi otwór
nosowy, a następnie wydmuchać nos. Po każdym użyciu końcówkę aplikatora umyć w gorącej wodzie i osuszyć.
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• 2 do 6 aplikacji dziennie

 

SKŁAD: STERIMAR™ Baby jest to fizjologiczny roztwór wody morskiej∗ zawierający stężenie soli zbliżone do stężenia w komórkach
ludzkiego organizmu. Przefiltrowana, w 100% naturalna i bez konserwantów, woda morska STERIMAR™ wywiera korzystne działanie
związane z uznanymi właściwościami soli mineralnych i morskich pierwiastków śladowych, takich jak cynk, miedź, mangan, żelazo,
magnez, selen...
Pakowany w warunkach aseptycznych. Pojemnik pod ciśnieniem zawierający obojętny gaz (azot).
Roztwór znajduje się w pojemniku wewnętrznym i nie ma kontaktu z azotem.

Producent: SOFIBEL-Laboratories Fumouze 110-114, rue Victor Hugo, 926886 Levallois-Perret Cedex-Francja.
Reklama na zlecenie Biocodex Polska sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem. Wyrób medyczny. STERT/021/21

 

Dla każdego nosa w różnych sytuacjach...

Poznaj inne produkty z linii Sterimar™
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