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Isla-Medic hydro+ pastyl.dossania 20pastyl
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 pastyl.

Producent SALVEO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

Lichenis islandici extractum

Opis produktu
 

O produkcie
Isla Medic Hydro+, pastylki do ssania, smak wiśniowy, 20 szt.

Opis
Isla Medic Hydro+, pastylki do ssania

Wyrób medyczny.
Zawiera hydrożelowy kompleks z kwasu hialuronowego i ziołowej płucnicy islandzkiej, który chroni błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
Przeznaczony do łagodzenia objawów związanych z przeziębieniem i bólem gardła, np. drapania i chrypki oraz podrażnień strun
głosowych.
Smak: wiśniowy.
Skład
wodny wyciąg z płucnicy islandzkiej (0,4-0,8:1), karbomer, guma ksantanowa, hialuronian sodu, guma arabska, sorbitol, maltitol,
bezwodny kwas cytrynowy, acesulfam K, lewomentol, substancje aromatyzujące, ekstrakt z roślin barwiących (marchew/czarna
porzeczka), trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

Działanie
Pastylki Isla Medic Hydro+

Zawierają hydrożelowy kompleks składający się z karbomeru i gumy ksantanowej wraz z kwasem hialuronowym.
Dzięki zdolności wiązania wody na podrażnionej śluzówce tworzą ochronną błonę.
Dodatkowo, kwas hialuronowy tworzy na powierzchni błon śluzowych wilgotną powłokę.
Sucha pozostałość specjalnego wyciągu z płucnicy islandzkiej uwalnia się podczas ssania pastylki i pokrywa okolice jamy ustnej i
gardła, łagodząc podrażnienia. Pobudza to wydzielanie śliny, dzięki czemu błona śluzowa ma możliwość zregenerowania się, a
najczęstsze objawy towarzyszące przeziębieniu i podrażnieniom gardła (np. drapanie i trudności z przełykaniem) szybko ustępują.
Wskazania
Pastylki Isla Medic Hydro+ są przeznaczone do łagodzenia najczęściej spotykanych dolegliwości związanych z przeziębieniem i bólem
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 gardła oraz przy występowaniu suchości błony śluzowej jamy ustnej i podrażnieniu strun głosowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: do 6 pastylek dziennie zależnie od zapotrzebowania.
Ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia.
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

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

