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MARIMER Baby aer.do nosa 100 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Marimer baby, spray do nosa, roztwór naturalnej wody morskiej,100 ml

Opis
Marimer baby, izotoniczny spray do nosa

Wyrób medyczny.
To roztwór wody morskiej bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy.
Gwarantuje właściwą higienę nosa i wspiera ochronę błony śluzowej przed czynnikami zewnętrznymi oraz ułatwia oddychanie.
Polecany co codziennego oczyszczania jam nosowych i nawilżania suchego nosa u niemowląt i małych dzieci.
Specjalny aplikator umożliwia bezpieczne stosowanie u noworodków niezależnie od pozycji.
Do stosowania od 1. dnia życia.
Bez konserwantów.

Skład
100% sterylny izotoniczny roztwór wody morskiej.

Wskazania
Marimer baby jest polecany do stosowania u niemowląt i małych dzieci do codziennej higieny nosa, nawilżenia wysuszonej błony
śluzowej nosa oraz jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
1 rozpylenie do każdej dziurki nosa, najlepiej przed każdym posiłkiem, 1 do 4 razy dziennie w zależności od potrzeb.
Może być stosowany codziennie przez dłuższy czas.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować u wcześniaków.
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 W celu uzyskania najlepszych rezultatów po każdym użyciu należy oczyścić aplikator ciepłą wodą z mydłem, opłukać i wytrzeć.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Opakowanie:
100ml

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
LABORATOIRES GILBERT
928 Avenue du général de Gaulle, Francja
Hérouville Saint-Clair
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