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NOSONEK udrażniający spray do nosa dla dzieci z aloesem i
miętą, hipertoniczny, 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
 

Noson, udrażniający spray do nosa dla dzieci z aloesem i miętą, hipertoniczny, 120ml

Woda morska NOSON 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.

Udrażniający roztwór do nosa przynoszący ulgę w stanach chorobowych charakteryzujących się zwiększoną ilością wydzieliny z nosa.
Codzienne stosowanie produktu pomaga oczyścić nos oraz chroni i nawilża przewody nosowe. Hipertoniczny roztwór wody morskiej ma
silne właściwości nawilżające, a dodatek aloesu wspomaga i przedłuża jego działanie. Powyższe składniki pomagają przeciwdziałać
namnażaniu się drobnoustrojów w przewodach nosowych. Natomiast mięta zapewnia przyjemny i świeży aromat.
Zastosowanie: udrożnienie nosa.

Sposób użycia: dorośli i dzieci od 6 roku życia: rozpylić 1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego. Produkt strosować według potrzeb.
Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do otworu nosowego. Nacisnąć dozownik. Poczekać, aż roztwór rozrzedzi wydzielinę, po czym
wydmuchać nos. Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.

Składniki: woda morska, woda oczyszczona, wyciąg z aloesu, aromat miętowy.

Ważne wskazówki:
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i buteleczce.
Produkt w buteleczce o pojemności 120ml nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować produktu w razie podejrzewanego lub stwierdzonego uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu.
Ze względów higienicznych oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów produkt powinien być stosowany wyłącznie przez
jedną osobę.

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/nosonek-udrazniajacy-spray-do-nosa-dla-dzieci-z-aloesem-i-mieta-hipertoniczny-120ml.html
https://www.e-panaceum.eu/nosonek-udrazniajacy-spray-do-nosa-dla-dzieci-z-aloesem-i-mieta-hipertoniczny-120ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

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

 

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.
Ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław.
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