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Fonix Ból Uszu Compositum aer. 15 ml
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Fonix Ból Uszu, spray, 15 ml

Opis
Fonix Ból Uszu, spray, 15 ml

Wyrób medyczny.
Dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.
Zawiera mieszankę olejków roślinnych, znanych z korzystnego działania leczniczego.
Zapobiega i łagodzi typowe problemy z uszami.
Do stosowania przy podrażnieniach ucha, bólu, infekcji czy zaburzeniach wrażliwości na dźwięki.

Skład
Olej z liści oliwki europejskiej, olej sezamowy, wyciąg z palmy Sabałowej, kompleks fitosteroli, bisabolol, olej z liści murraya Koeniga, olej
z liści cynamonu, wyciąg z koralowca gorgonia, olejek miętowy.

Działanie
Fonix Ból Uszu zawiera w swoim składzie mieszankę olejków roślinnych, znanych z korzystnego działania leczniczego. Jest
przeznaczony do zapobiegania i łagodzenia typowych problemów z uszami.

Wskazania
Wyrób medyczny Fonix Ból Uszu stosowany jest w przypadku:

podrażnienia ucha,
bólu ucha,
infekcji ucha,
zaburzenia wrażliwości na dźwięki.
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Sposób użycia wyrobu medycznego
Stosować 1 -2 dawki 3 razy dziennie do ucha.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej.
Nie stosować do oczu.

Przechowywać w chłodnym miejscu.
Nie narażać na działanie temperatury powyżej 50°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.
Opakowanie:
15 ml

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
NAVEH PHARMA
19, Yad-Harutzim St.; Izrael
Netanya

Importer
POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański
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