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NATURSEPT MED GARDŁO Lizaki 6 sztuk
 

Cena: 1,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 szt.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 6 sztuk

 

OPIS:

Lizaki Natursept Med Gardło to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz
podrażnienia gardła, którym towarzyszą ból, pieczenie, uczucie suchości i trudności w przełykaniu. Lizaki łagodzą ból, nawilżają gardło
oraz chronią jego błonę śluzową. Produkt adresowany do dzieci powyżej 3. roku życia. Różne smaki.

 

DZIAŁANIE:

Dzięki swojemu działaniu wyrób medyczny Natursept Med Gardło w postaci lizaków wykazuje działanie łagodzące objawy zapalenia
gardła, takie jak: ból, pieczenie, uczucie suchości i trudności w przełykaniu. Lizaki powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła
ochronnym filmem. Film ten zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (np. takich jak suche lub zimne
powietrze), co jednocześnie wspomaga przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej. Co
więcej, lizaki Natursept nawilżają i odświeżają błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
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SKŁAD:

Cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, aromat, kwas askorbinowy, wyciąg suchy z porostu islandzkiego, ekstrakt gęsty z korzenia
prawoślazu, suszony koncentrat aronii, wyciąg z liści szałwii, czerwień buraczana.

 

STOSOWANIE:

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 lizak nie częściej niż 3 razy dziennie. Lizaki powinny być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 8-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Chronić od światła i wilgoci.

Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania.

Nie stosować po upływie daty ważności.

Wyrób zawiera cukier. 

Krystalizacja nie stanowi wady wyrobu.
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