
 
E-PANACEUM

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

 

 

Woda morska spray do nosa 30 ml Zyskaj Zdrowie
 

Cena: 11,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZYSKAJ ZDROWIE Woda morska spray do nosa, 30 ml

Zyskaj Zdrowie Woda Morska to wyrób medyczny, w skład którego wchodzi izotoniczny roztwór wody morskiej. Produkt przeznaczony
jest do higieny i nawilżania błony śluzowej jamy nosowej. Usuwa zanieczyszczenia, szkodliwe drobnoustroje i alergeny oraz rozrzedza
zalegającą wydzielinę. Silnie nawilża wysuszoną śluzówkę i łagodzi podrażnienia. W efekcie końcowym, przywraca komfort i swobodę
oddychania. Preparat dostosowany dla potrzeb osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci już od 6. miesiąca życia.

Właściwości:
Izotoniczny roztwór soli morskiej, który skutecznie pomaga oczyścić i nawilżyć nos. Sól zawarta w wodzie morskiej rozrzedza gęstą
wydzielinę, jednocześnie przynosząc komfort i ulgę przy wysuszonych błonach śluzowych oraz problemach z oddychaniem, które
spowodowane są przez zalegającą, gęstą wydzielinę. Woda morska wypłukuje z nosa zanieczyszczenia, alergeny oraz nagromadzoną
wydzielinę ułatwiając tym samym oddychanie.

Skład:
naturalna sól morska Gulf Stream Sea Water, glicerol, wersenian disodowy, chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona

Stosowanie:
Dzieci od 6. miesiąca życia: 1 do 2 dawek spray'u do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dzienie.
Dorośli: 1 do 3 dawek spray'u do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

Ważne informacje:
Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
Niewskazane jest stosowanie wyrobu po upływie terminu jego ważności.

Opakowanie:
30 ml
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