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NOSONEK spray do nosa dla dzieci, izotoniczny, 120ml
 

Cena: 18,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać spray d/nosa

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NOSONEK spray do nosa dla dzieci, izotoniczny, 120ml

Woda morska NOSONEK pochodzi z zatoki Cancale w Breatanii, znanej z jakości swoich wód. Zatoka ta cechuje się wysokimi pływami
oraz silnymi prądami, zapobiegającymi zanieczyszczeniu wód. Dzięki tej wyjątkowej specyfice woda cały czas oczyszcza się i pozostaje
czysta.

Odpowiednia higiena nosa jest ważna dla dorosłych, dzieci i niemowląt. Zbyt duża ilość wydzieliny w jamach nosowych może prowadzić
do namnażania się drobnoustrojów i nadmiernej suchości błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu mechanicznemu, woda morska
NOSONEK intensywnie nawilża jamę nosową i ułatwia usunięcie wydzieliny, przywracając tym samym naturalna przepuszczalność
błony śluzowej nosa.
Zastosowanie: wodę morską NOSONEK należy stosować w codziennej higienie nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Przynosi ulgę w
dolegliwościach takich, jak: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, obturacyjne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok
przynosowych, suchość błony śluzowej nosa oraz w chrypce spowodowanej suchością błon śluzowych. Ponadto działa pomocniczo w
otolaryngologii i pediatrii.

Sposób użycia: delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do otworu nosowego. Nacisnąć dozownik. Poczekać, aż roztwór rozrzedzi
wydzielinę, po czym wydmuchać nos. Czynność powtórzyć dla drugiego otworu nosowego. Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i
wysuszyć. Produkt stosować według potrzeb.

Składniki: woda morska, woda oczyszczona.

Ważne wskazówki:
Ze względów higienicznych oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów produkt powinien być stosowany wyłącznie przez
jedną osobę.
Produkt nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i buteleczce.
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Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze poniżej 40 stopni C.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed innymi źródłami ciepła.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.
Ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław.
Z tym produktem kupow
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