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Isla Junior 0,08 g 20 pastylek do ssania
 

Cena: 24,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 20 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent SALVEO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Lichenis islandici extractum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: SALVEO

ILOŚĆ: 20 pastylek

 

OPIS:

Isla Junior to tabletki do ssania z naturalnym aromatem truskawkowym, łagodzące kaszel i chrypkę.

 

DZIAŁANIE:

Specjalny ziołowy ekstrakt zawarty w pastylkach składa się w ponad 80% z mucyn. Ekstrakt uwalnia się podczas ssania i tworzy
powłokę ochronną, która działa jak balsam na błonę śluzową jamy ustnej, gardła i krtani, chroniąc ją przed podrażnieniami i wpływem
szkodliwych czynników. Dodatkowo pobudza wydzielanie śliny. Podrażniona błona śluzowa może się zregenerować. Dzięki temu
ustępują najczęściej spotykane dolegliwości związane z przeziębieniem i podrażnieniem gardła, takie jak drapanie w gardle, chrypka i
suchość błony śluzowej gardła i krtani. Zmniejszają się trudności w przełykaniu i ból gardła.

 

WSKAZANIA:
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W celu złagodzenia najczęściej spotykanych dolegliwości związanych z przeziębieniem i bólem gardła (np. drapanie lub chrypka). Przy
występowaniu suchości błony śluzowej jamy ustnej i podrażnieniu strun głosowych. W przypadkach utrudnionego oddychania przez
nos. Pastylki mogą być stosowane przez dzieci powyżej 4. roku życia.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci powyżej 4. roku życia: w zależności od potrzeb, powoli ssać do 6 pastylek w ciągu dnia. Należy upewnić się, że dzieci umieją już
bezpiecznie ssać pastylki.

 

SKŁAD:

Wyciąg wodny z porostu islandzkiego, guma arabska, sorbitol, maltitol, glikozydy stewiolowe, kwas askorbinowy (witamina C),
pantotenian wapnia, glukonian cynku, naturalny aromat smakowy, roślinny ekstrakt koloryzujący (ekstrakt z marchwi/czarnej porzeczki),
trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Pastylki nie mogą być stosowane w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ich składnik.

Nie zawiera cukru.

Zawiera substancje słodzące.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze nieprzekraczającej 25 stopni Celsjusza.

Blister przechowywać w pudełku, w celu ochrony jego zawartości przed światłem.

 

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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