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Septinum KIDS Spray do gardła 30 ml
 

Cena: 17,49 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Septinum Silver KIDS Spray do gardła 30 ml

Pierwsza pomoc przy bólu gardła

Wspomagająco w leczeniu:

  zapalenia gardła
  zapalenia jamy ustnej
  zapalenia migdałków podniebiennych
  stanie po usunięciu migdałków podniebiennych

Z nanosrebrem i wyciągiem z porostu islandzkiego

Właściwości
Preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe. Przeznaczony dla
dzieci od 2. roku życia.

Septinum silver spray kids pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem, a obecne w preparacie nanocząstki srebra ograniczają
rozwój drobnoustrojów.

Dzięki swojemu działaniu, wyrób łagodzi towarzyszące stanom zapalnym podrażnienia gardła, które objawiają się bólem, pieczeniem,
uczuciem suchości i trudnościami w przełykaniu. Ponadto wytworzony film zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników
zewnętrznych (takich jak suche lub zimne powietrze), wspomagając przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową
pierwotnej funkcji ochronnej. Dodatkowo spray wykazuje działanie nawilżające i odświeżające błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Aby zapewnić pełną skuteczność preparatu, nie należy pić ani jeść przez co najmniej godzinę po zastosowaniu spray’u.

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/septinum-kids-spray-do-gardla-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

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

 

Czas stosowania wyrobu medycznego Septinum silver spray kids zależy od okresu utrzymywania się dolegliwości, jednak nie powinien
być dłuższy niż 7 dni.

Dawkowanie
STOSOWAĆ TYLKO POD KONTROLĄ OSOBY DOROSŁEJ.

Należy stosować 3-4 razy dziennie po 3-4 dawki spray’u. Każdorazowo przed użyciem wyrobu medycznego zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aż do pojawienia się roztworu. Końcówkę
dozownika wprowadzić do ust tak, aby rozpylany roztwór powlekał tylną ścianę gardła. Trzymając butelkę pionowo, nacisnąć dozownik,
co spowoduje łagodne podanie dawki roztworu.

Skład
Woda, gliceryna, ekstrakt glikolowo-wodny z szałwii, suchy ekstrakt z porostu islandzkiego (4:1), nanosrebro (5 ppm), polisorbat 80,
aromat truskawkowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas cytrynowy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na
srebro metaliczne. Nie stosować u dzieci poniżej 2. Roku życia.

Środki ostrożności

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie
terminu ważności.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31

01-918 Warszawa
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