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Vocaler Pastylki do ssania miód i cytryna 24 sztuki
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 szt.

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 Vocaler miód cytryna powlekają błonę śluzową gardła ochronnym filmem chroniąc ją przed wpływem
szkodliwych czynników zewnętrznych oraz zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia.
Wyrób łagodzi podrażnienia oraz dolegliwości związane z chrypką, przeciążeniem strun głosowych oraz suchością w jamie ustnej
spowodowaną m.in. kontaktem z dymem tytoniowym lub przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Poprzez swoje działanie niweluje przejściowe problemy związane z wydobywaniem głosu i przywraca komfort mówienia bez
konieczności odchrząkiwania. Vocaler miód cytryna może być także stosowany profilaktycznie szczególnie u osób narażonych na
znaczne obciążenie więzadeł głosowych.

Składniki
Jedna pastylka do ssania zawiera 12 mg wyciągu suchego z porostu islandzkiego (co odpowiada 48 mg porostu islandzkiego) oraz 8,5
mg ekstraktu gęstego z korzenia prawoślazu, Pozostałe składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, L-askorbinian sodu
(witamina C), suszony koncentrat aronii, olejek cytrynowy, aromat miodowy, olejek limetkowy, aromat pomarańczowy, beta-karoten

Dawkowanie
Sposób postępowania z wyrobem: Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 pastylka do ssania, w zależności od potrzeb kilka razy dziennie.
Vocaler miód cytryna może być stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy po 10 dniach stosowania należy
zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie
Miejsce i warunki przechowywania: 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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