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Oritolin 425 dawek spray do gardła 30ml
 

Cena: 30,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: QPHARMA 

ILOŚĆ:  30 ml.

 

Oritolin to wyrób medyczny w postaci sprayu do gardła.. Zawiera farmakopealny olej z owoców oliwki europejskiej, witamina E.  Łagodzi i
chroni. 

Spray zawiera 425 dawek

 

 

 

DZIAŁANIE:

Regeneruje, nawilża oraz łagodzi podrażnione i suche gardło dzięki oleistej konsystencji

przynosi ulgę szybko i na długo (nawet do 8 godzin)

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

działa precyzyjnie na tylną ścianę gardła

w 100% naturalny skład – farmakopealny olej z owoców oliwki europejskie, będący naturalnym źródłem witaminy A i E

wystarcza na 70 dni regularnego stosowania

 

WSKAZANIA:

Oritolin może być stosowany we wszystkich stanach uczucia suchości gardła i jamy ustnej oraz chrypce u dzieci powyżej 6 roku życia
oraz dorosłych, zwłaszcza w sytuacjach:

suchości błon śluzowych pochodzenia farmakologicznego (np. stosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze czy leków
antydepresyjnych),

suchości gardła w przebiegu innych chorób, zaburzeń hormonalnych, cukrzycy,

ścieńczenia błon śluzowych,

intensywnej pracy głosem,

przebywania w zanieczyszczonym środowisku czy pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych,

palenia papierosów.

 

DAWKOWANIE:

Dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia:

Wstrzymaj oddech i zaaplikuj preparat 2-3 razy na tylną ścianę gardła. Stosuj maksymalnie 4 razy dziennie.

Dla dzieci w wieku 6-12 lat:

Wstrzymaj oddech i zaaplikuj pojedynczą dawkę preparatu na tylną ścianę gardła. Stosuj maksymalnie 4 razy dziennie pod kontrolą
dorosłych.

Preparat można stosować na noc i nadaje się do długotrwałego stosowania.

 

SKŁAD:

farmakopealny olej z owoców oliwki europejskiej, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu)

Bez cukru, substancji syntetycznych, barwników.

 

OSTRZEŻENIA: 

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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