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Anginbon aerozol doustny 9 ml
 

Cena: 16,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 9 ml

Postać aer.doustny

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości

Działający łagodząco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła Anginbon to preparat przeznaczony do użytku miejscowego. Doskonale
nadaje się podczas leczenia zapalenia jamy ustnej i gardła, jeśli pojawiają się takie objawy jak np. ból gardła, zaczerwienienie czy stany
obrzękowe. To bardzo powszechnie występujące dolegliwości, które mogą być wywołane różnymi przyczynami. Najczęściej jednak
powodują je infekcje wirusowe lub bakterie albo grzyby.

Objawy, jakie wówczas występują, są nieprzyjemne, uciążliwe i pojawiać się mogą bez względu na porę roku. Odczuwa się dyskomfort w
postaci drapania, pieczenia czy suchości w gardle. Jego ból może być odczuwany podczas mówienia czy przełykania lub towarzyszyć
przez cały czas. Większość z nich powodują wirusy, dlatego zazwyczaj antybiotyk nie jest potrzebny. Leczenie polega przede wszystkim
na łagodzeniu objawów, czyli zastosowaniu preparatów, których celem jest złagodzenie bólu i zmniejszenie obrzęku.

Działanie Anginbon

Znajdujące się w Anginbon składniki działają:

bakteriobójczo – w stosunku do bakterii, które wywołują zakażenia w jamie ustnej i gardle,
przeciwwirusowo,
przeciwgrzybicznie – na grzyby, które powodują pleśniawki.

Pod ich wpływem podrażniona błona śluzowa jamy ustnej i gardła łatwiej i szybciej się goi.
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Esencja balsamiczna Ojca Grzegorza składa się przede wszystkim z wartościowych olejków, takich jak m.in.:

anyżowy,
pochodzący z drzewa herbacianego,
eukaliptusowy,
tymiankowy,
szałwiowy.

Preparat Anginbon dostępny jest w postaci aerozolu. Działa również wspomagająco przy zapaleniu krtani, oskrzeli i tchawicy oraz
pielęgnacyjnie w opryszczce wywołanej zakażeniem wirusem HSV. Można go stosować także na pleśniawki, czyli bolesne białawe
plamki, które pojawiają się na języku, wewnętrznej stronie policzków, na dziąsłach i podniebieniu.

Stany zapalne jamy ustnej i gardła są dość częstym zjawiskiem zwłaszcza u osób ze słabą odpornością, jednak większość z nich nie jest
groźna i nie wymaga skomplikowanej terapii. Każdą infekcję warto jednak wyleczyć do końca, aby uniknąć powikłań.
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