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Miramile Nasal aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 20,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać aer.do nosa

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: VALENTIS

ILOŚĆ:  20 ml

 

OPIS:

Miramile Nasal to wyrób leczniczy zawierający mieszaninę olei roślinnych o właściwościach nawilżających, zmiękczających,
smarujących i ochronnych.  

 

DZIAŁANIE:

Mieszanina olei roślinnych stosowana na śluzówką kilka razy dziennie tworzy zewnętrzną warstwę hydrofobową na powierzchni jako
barierę ochronną pozwalającą utrzymać ciągłość błony śluzowej chroniąc ją przed czynnikami uszkadzającymi i patogenami. Po
rozpylaniu w jamie nosowej pomaga usunąć zalegający gesty śluz i zmniejszyć utratę wilgotności. Nawilża i łagodzi podrażnioną
śluzówką nosa oraz zmniejsza podrażnienie i swędzenie.

 

WSKAZANIA:
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Do smarowania i nawilżania błony śluzowej nosa w celu łagodzenia objawów takich jak suchość nosa, podrażnienia, swędzenie i strupki
w nosie, spowodowanych niską wilgotnością powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych, działaniami
niepożądanymi niektórych leków, przeziębieniem i innymi chorobami górnych dróg oddechowych, a także związanymi z wiekiem
zmianami błony śluzowej i niską wilgotnością w jamie nosowej.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

U dorosłych oraz dzieci w wieku 3 lat i powyżej zaleca się jedno do trzech rozpyleń do każdego nozdrza trzy razy na dobę. Po rozpyleniu
należy łagodnie zacisnąć razem nozdrza na kilka sekund.

 

SKŁAD:

Glicerydy średniołańcuchowe (olej MCT), olej z rokitnika, olej z nagietka, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek eteryczny eukaliptusowy,
olejek eteryczny tymiankowy, octan dl-α-tokoferylu (witamina E).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Unikać dostania się produktu do oczu.

W przypadku rozpylenia na ubrania może pozostawić plamy.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

