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Larimax T 20ml
 

Cena: 30,53 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml (butelka)

Postać spray

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: TACTICA

ILOŚĆ:  20 ml

 

OPIS:

Larimax T regeneruje i nawilża błonę śluzową, łagodzi ból i pieczenie, ułatwia przełykanie, zmniejsza obrzęk oraz przyspiesza
rekonwalescencję.

 

DZIAŁANIE:

Larimax T łączy w sobie najlepsze właściwości oleju z rokitnika zwyczajnego i nagietka. Zarówno olej z rokitnika zwyczajnego, jak i
nagietka mają działanie przeciwzapalne, zmniejszają obrzęk, ból oraz redukują podrażnienie gardła i ułatwiają przełykanie. Olej z
nagietka dezynfekuje uszkodzoną błonę śluzową, co spowalnia rozprzestrzenianie się infekcji. Olej z rokitnika zwyczajnego pobudza
miejscową odporność i procesy regeneracji, wspomagając proces gojenia uszkodzonej błony śluzowej.

 

WSKAZANIA:
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W łagodzeniu bólu i minimalizowaniu uczucia dyskomfortu po zabiegach w obrębie jamy ustnej i gardła; w leczeniu przewlekłych stanów
zapalnych gardła; do stosowania od 2. roku życia.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

2-3 razy dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć. Przekręcić końcówkę rozpylacza pod kątem od 45° do 90°. Umieścić końcówkę rozpylacza
w jamie ustnej bądź skierować na obszar zmian skórnych. Nacisnąć 2-3 razy końcówkę rozpylacza i rozpylić LARIMAX T spray (w ten
sposób aplikowane jest około 250mg substancji czynnej).

 

SKŁAD:

1 ml sprayu zawiera: olej z nagietka (Ol. Calendulae) 0,08 ml, olej z rokitnika (Ol. Hippophaes) 0,10 ml oraz substancje pomocnicze.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować, jeśli wiadomo, że występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników, należy używać wyrobu medycznego pod nadzorem
lekarza lub zaprzestać jego stosowania.

 

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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