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Sztyft do nosa Rhin-Bac Fresh 1 szt.
 

Cena: 9,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wygodny w użyciu sztyft do nosa Rhin-Bac fresh na katar tworzy mieszanina specjalnie dobranych dobroczynnych olejków
eterycznych. Rhin Bac zawiera wkład nasączony miętą, wyciągiem z eukaliptusa, sosny i z drzewka herbacianego oraz mentol. Ich
przyjemny i odświeżający zapach przynosi ulgę przy nieżytach górnych dróg oddechowych. Sztyft do nosa doskonale sprawdza się przy
katarze jako łagodny środek pielęgnacyjny – likwiduje dyskomfort i uczucie zatkanego nosa.

Sztyft do nosa Rhin-Bac - zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Sztyft do nosa na katar Rhin Bac to łagodny środek pielęgnacyjny, działający
odświeżająco i orzeźwiająco.

Sztyft do nosa Rhin-Bac - sposób użycia

Wystarczy zdjąć nakrętkę znajdująca się na końcu sztyftu i zbliżyć go kolejno do otworów nosowych. Następnie należy kilkakrotnie
wciągnąć powietrze. Preparat może być używany nawet wiele razy w ciągu dnia w okresie 2 tygodni.

Sztyft do nosa Rhin-Bac - działanie

Połączenie dobroczynnych olejków eterycznych pozyskanych z: mięty, sosny, eukaliptusa i drzewka herbacianego oraz mentol sprawia,
że sztyft do nosa Rhin Bac jest doskonałym wsparciem:

w czasie przeziębienia,
podczas dokuczliwego kataru,
przy nieżytach górnych dróg oddechowych.
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W każdym z tych przypadków działa odświeżająco i orzeźwiająco.

 

Sztyft do nosa Rhin-Bac - składniki

W składzie sztyftu do nosa Rhin Bac znajduje się mieszanina mentolu (0,40 g) i olejków eterycznych, takich jak:

Olejek miętowy 0,20 g
Olejek eukaliptusowy 0,25 g
Olejek sosnowy 0,10 g
Olejek z drzewa herbacianego 0,05 g

Sztyft do nosa Rhin-Bac - przeciwwskazania

Sztyftu do nosa Rhin-Bac nie należy stosować u:

niemowląt i dzieci
kobiet w ciąży,
osób skłonnych do alergii,
chorych na astmę i epilepsję.

Sztyft do nosa na katar nie może być używany przez osoby uczulone na którykolwiek jego składnik.
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