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Miramile Tonsil spray 30 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis
Miramile tosil, spray do jamy ustnej i gardła, 30 ml

wyrób medyczny
pomoc w dolegliwościach gardła
Skład
olejek z balsamowca mirry, olejek z rokitnika zwyczajnego, olejek z nagietka, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek z gorzkich migdałów,
olejek eteryczny z tymianku, olejek mięty pieprzowej, olej rzepakowy,

Działanie
Miramile tosil, spray do jamy ustnej i gardła

pokrywa błonę śluzową ochronnym filmem
chroni przez szkodliwymi czynnikami i patogenami
nawilża błonę śluzową
łagodzi podrażnienia i objawy zapalenia
obecne w produkcie olejki eteryczne poprawiają smak i nadają zapach.
Wskazania
Miramile tosil, spray do jamy ustnej i gardła jest polecany do stosowania w dolegliwościach zapalenia i bolesności gardła, oraz:

pomocniczo w zapalenia gardła i chrypki (np. zapalenie gardła, przeziębienie, angina, zapalenie krtani, zapalenie jamy ustnej, zapalenie
dziąseł);
w celu łagodzenia objawów takich jak: suchość, drapanie w gardle, problemy z połykaniem, uczucie ciała obcego w gardle, itp.;
w celu zredukowania obrzęku śluzówki;
do ochrony przy podrażnieniu jamy ustnej lub gardła przed działaniem zewnętrznych szkodliwych czynników i patogenów;
do nawilżenia śluzówki gardła i przełyku;

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

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
Sposób użycia wyrobu medycznego
Stosować do jamy ustnej i gardła.
U osób dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat: stosować 2 – 3 razy dziennie po kilka dawek rozpylanych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik produktu.
Nie zaleca się stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Chronić przed kontaktem z oczami.
Produkt może pozostawić plamy, jeśli został rozpylony na ubranie.
W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
Dzieci mogą stosować spray wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Jeżeli objawy nie mijają, należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.
W przypadku uszkodzenia opakowania, znajdującego się w nim produktu nie można stosować.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Pojemność:
30 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
VALENTIS
Szwajcaria
Agno-Lugano

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

