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NOSONEK UDRAŻNIAJĄCY SPRAY DO NOSA (ŁAGODNY)
HIPERTONICZNY od 3 roku życia 120 ml
 

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
UDRAŻNIAJĄCY SPRAY DO NOSA (ŁAGODNY)
HIPERTONICZNY

od 3 roku życia
120 ml

Woda morska NOSON zachowuje dobroczynne właściwości naturalnej wody morskiej. Woda morska NOSON pochodzi z zatoki Cancale
w Bretanii, znanej z jakości swoich wód. Zatoka ta cechuje się wysokimi pływami (do 12 m) oraz silnymi prądami, zapobiegającymi
zanieczyszczeniu wód. Dzięki tej wyjątkowej specyfice, woda cały czas oczyszcza się i pozostaje czysta. Próbki pobiera się
automatycznie, gdy jakość wody jest optymalna (po okresie przypływu). Obszar pobierania próbek jest obszarem klasy A i podlega
stałemu monitoringowi pod kątem mikrobiologicznym, zanieczyszczenia chemicznego, fitoplanktonu, pH, itp.

Skład: Woda morska, woda oczyszczona.

Hipertoniczny roztwór wody morskiej NOSON – spray do nosa jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania u dzieci od 3.
roku życia i dorosłych. Wyrób jest wskazany w infekcjach błon jamy nosowo-gardłowej, katarze, infekcjach zatok przynosowych oraz w
chrapaniu spowodowanym suchością błon śluzowych. Hipertoniczny spray do nosa, dzięki swojemu działaniu osmotycznemu usuwa
nadmiar wydzieliny z komórek błon śluzowych. Osmotyczne działanie roztworu umożliwia mechaniczne oczyszczenie i udrożnienie
górnych dróg oddechowych oraz pozwala zmniejszyć obrzęk błon śluzowych. Wodę morska NOSON należy stosować w codziennej
higienie nosa. Przynosi ulgę w dolegliwościach, takich jak: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, nieżyt nosa, zapalenie zatok
przynosowych, suchość błony śluzowej nosa oraz w chrypce spowodowanej suchością błon śluzowych. Ponadto działa pomocniczo w
otolaryngologii i pediatrii.

Ważne wskazówki:
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Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i butelce.

Produktu nie należy stosować po upływie miesiąca od pierwszego użycia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować produktu w razie podejrzenia uczulenia na jakikolwiek składnik.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Producent:

Oleofarm Sp. z o.o.

Ul. Mokronoska 8,

52-407 Wrocław.
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