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Hydromarin Junior Hipertoniczny spray do nosa 30 ml
Rodzina Zdrowia
 

Cena: 10,66 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (dozownik)

Postać spray d/nosa

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hydromarin Junior Hipertoniczny, spray do nosa, 30 ml

Hydromarin Junior Hipertoniczny spray do nosa to produkt przeznaczony do codziennej higieny i oczyszczania nosa, nawilżania suchej
śluzówki nosa oraz do stosowania pomocniczo w czasie nieżytu nosa, zapalenia zatok czy kataru siennego. Można go też stosować w
czasie podrażnienia śluzówki nosa w infekcjach i alergii celem złagodzenia dolegliwości. Odpowiedni do stosowania u dzieci powyżej 3
roku życia, jak i u osób dorosłych. Jest hipertonicznym roztworem wody morskiej z głębin Oceanu Atlantyckiego, zawierającym oprócz
soli także cenne minerały. Zawiera tylko naturalne składniki, nie zawiera konserwantów

Wskazania
Hipertoniczny roztwór wody morskiej do łagodzenia objawów spowodowanych niedrożnością nosa i zatok, w przebiegu przeziębienia,
grypy lub alergii.

Skład
Woda morska, woda demineralizowana.

Dawkowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1-2 dawki sprayu do każdego otworu nosowego
Dorośli: 1-3 dawki sprayu do każdego otworu nosowego 2-3 razy dziennie

Sposób użycia:
Zdjąć osłonę z aplikatora, a następnie delikatnie wsunąć jego końcówkę do każdego otworu nosowego i nacisnąć na 1-2 sekundy.
Pojemnik może być używany w dowolnej pozycji.

Przeciwwskazania
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Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku chorób objawiających
się zwężeniem dróg oddechowych (np. astma, zapalenie oskrzeli itp.) podanie wyrobu Rodzina Zdrowia Hydromarin Hipertoniczny
należy skonsultować z lekarzem. U dzieci poniżej 3 roku życia stosowanie wyrobu może nastąpić tylko po konsultacji z lekarzem.

Ważne informacje:
Ze wzgledów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówke aplikatora wodą z mydłem i spłukać wodą.
Produkt należy chronić przed światłem słonecznym i działaniem temperatury powyżej 50'C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu.
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