
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Acustivum spray do uszu 20 ml
 

Cena: 15,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ACUSTIVUM SPRAY DO USZU - 20 ML

ZAWIERA NATURALNE OLEJE

Składniki wyrobu medycznego Acustivum w łagodny sposób rozpuszczają woskowinę zalegającą w zewnętrznym przewodzie
słuchowym, umożliwiając zachowanie właściwej higieny uszu oraz ułatwiając usuwanie korków woskowinowych. Przy stosowaniu
profilaktycznym preparat zapobiega powstawaniu korków woskowinowych. Wyrób medyczny Acustivum przeznaczony jest dla
dorosłych i dzieci od 6. miesiąca życia.

  Ułatwia rozpuszczanie i usuwanie korków woskowinowych.
  Zapobiega zaleganiu woskowiny w uszach.
  Pomaga w utrzymaniu właściwej higieny uszu.
  Pomaga chronić uszy przed infekcjami.

Sposób użycia:

  Dzieci i niemowlęta od 6. miesiąca życia: 1 rozpylenie do przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Dorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Rozpuszczanie korków woskowinowych: stosować 2-3 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.
  Działanie profilaktyczne oraz higiena uszu: stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych.
Stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zalegania wody w uchu.

Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego.

Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Skład:
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Olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, parafina ciekła, oliwa z oliwek, olej jojoba, polisorbat 80, PPG-8, tokoferol (witamina E),
palmitynian askorbylu (witamina C), kwas cytrynowy, alkohol benzylowy, fenoksyetanol, etylheksylgliceryna.

Preparat nie zawiera wody.

Uwagi:

  Nie stosować w przypadku chorób uszu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.
  Nie stosować u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

Wyprodukowano dla: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.
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