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GLOSAL Spray na suche gardło 25ml(250daw.)
 

Cena: 18,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml (250 daw.)

Postać -

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: ARKONA

ILOŚĆ: 25 ml

 

OPIS:

Glosal Na suche gardło to preparat, który znosi uczucie suchości gardła i jamy ustnej.

 

DZIAŁANIE:

Glicerynowy wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej (Chondrus crispus) dzięki dużej zawartości polisacharydów tworzy ochronny film, dając
długotrwałe uczucie nawilżenia. Specjalna kompozycja składników mineralnych dodatkowo wzmacnia działanie nawilżające wyciągu
oraz chroni gardło i struny głosowe. Glosal wyróżnia się łagodną kompozycją smakową. Nie zawiera sztucznych substancji oraz
wyciągów alkoholowych, dlatego nie podrażnia wrażliwej śluzówki gardła. Preparat rozpyla się w postaci delikatnej mgiełki, a ruchomy
dozownik umożliwia wygodną aplikację.

 

WSKAZANIA:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

We wszystkich stanach uczucia suchości gardła i jamy ustnej, niezależnie od przyczyny jej powstania, a zwłaszcza w przypadku:
intensywnego wykorzystywania głosu np. nauczyciele, lektorzy, telemarketerzy; przewlekłego stosowania leków z grupy: moczopędnych,
hipotensyjnych, przeciwhistaminowych, przeciwdepresyjnych, neuroleptycznych, stosowanych w chorobie Parkinsona, rozszerzających
oskrzela (stosowanych w astmie), przeciwlękowych i uspokajających, narkotycznych leków przeciwbólowych, cytostatyków; chorób
takich jak: cukrzyca, zespół Sjorgena, sarkoidoza, amyloidoza, awitaminoza (wit. B1, B6), grzybica jamy ustnej, odwodnienie (ludzie
starsi), stany psychogenne( stany lękowe, depresja endogenna), choroby alergiczne, przewlekłe choroby na tle zaburzeń hormonalnych;
w radioterapii i chemioterapii; niekorzystnych warunków środowiska (zanieczyszczone i zapylone powietrze); przebywania w
pomieszczeniach z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem; palenia papierosów.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zaleca się stosować 3-4 razy dziennie po 1-2 dawki jednorazowo po posiłku. Należy umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w ustach i
naciskając rozpylić w kierunku gardła 1-2 dawki.

 

SKŁAD:

Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, sorbitol, chlorek sodu, chlorek potasu, gliceryna, naturalny aromat jabłkowy, naturalny aromat
miętowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku zabrudzenia zdjąć aplikator i oczyścić przelewając wrzącą wodą.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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