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Isla-Cassis pastyl.do ssania 30 pastyl.
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl.

Producent INTRA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

Lichenis islandici extractum

Opis produktu
 

O produkcie
Isla-Cassis, pastylki do ssania, 30 szt.

Opis
Isla Cassis, pastylki do ssania

Wyrób medyczny.
Zawierają aktywny wyciąg z porostu islandzkiego, który łagodzi objawy chrypki i podrażnionego gardła.
Przeznaczony do łagodzenia objawów związanych z przeziębieniem i bólem gardła, np. drapania i chrypki oraz podrażnień strun
głosowych.
Zawierają ekstrakt z czarnej porzeczki i witaminę C.
Dla dorosłych i dzieci od 4 lat.
Bez cukru.

Skład
wyciąg wodny z porostu islandzkiego (0,4-0,8:1), kwas askorbinowy (witamina C), sorbitol, guma arabska, maltitol, kwas cytrynowy
bezwodny, acesulfam K, ekstrakt z czarnej porzeczki, aromat z czarnej porzeczki, parafina ciekła, woda oczyszczona.

Informacja dla diabetyków: 1 pastylka zawiera zamienniki cukru (substancje słodzące) sorbitol (112 mg) i maltitol (285 mg) = 0,033
jednostek chlebowych.

Działanie
Isla Cassis, pastylki do ssania

zawiera wyjątkowy wyciąg z porostu islandzkiego.
skoncentrowany w pastylkach ekstrakt rozpuszcza się podczas ssania i powleka jamę ustną, gardło i krtań ochronnym filmem.
koi i pielęgnuje wrażliwe na podrażnienia więzadła głosowe.
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 pomocne podczas uprawiania sportu, ponieważ zapobiegają wysuszeniu błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Wskazania
Pastylki Isla Cassis są przeznaczone do łagodzenia podrażnionej błony śluzowej gardła i krtani, wynikającej z kaszlu, obciążenia
więzadeł głosowych, suchym powietrzem, utrudnionym oddychaniem przez nos czy suchością w jamie ustnej.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: 1-2 pastylki ssać w razie potrzeby kilka razy dziennie.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik zawarty w pastylkach.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

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
ENGELHARD ARZNEIMITTEL
Herzbergstr. 3, Niemcy
Niederdorfelden
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