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Natursept Med GARDŁO Gumy rozpuszczalne, 9 szt.
 

Cena: 9,98 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 9 szt. (58,5 g)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób medyczny w formie rozpuszczalnej gumy do żucia o smaku pomarańczowym

Właściwości powlekające wyrobu wpływają na nawilżenie gardła, złagodzenie bólu oraz leczą podrażnienia gardła i chronią błonę
śluzową gardła.

W skład produkty wchodzą naturalne składniki ziołowe: wyciąg z liści szałwii, suszony koncentrat z aronii, wyciąg z porostu islandzkiego
i wyciąg z korzenia prawoślazu.

 

Stosowanie: 

Wyrób przeznaczony do stosowanie u dzieci powyżej 3 roku życia.

Gumę żuć i ssać do jej całkowitego rozpuszczenia w jamie ustnej.

Po spożyciu należy odczekać 30 minut przed podaniem dziecku napojów lub pokarmów.

Nie stosować częściej niż 1 guma 3 razy dziennie.

W przypadku braku wystąpienia poprawy po 5 dniach, należy się skonsultować z lekarzem.

Krystalizacja produktu nie stanowi jego wady. 
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Skład: syrop glukozowy, cukier, tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (olej palmowy, olej z jąder pestek drzewa Shea, olej z soi, olej
rzepakowy, olej kokosowy), sorbitol, dekstryna, koncentrat soku pomarańczowego, kwas cytrynowy, wyciąg z porostu islandzkiego,
naturalny aromat pomarańczowy, kwas L-askorbinowy, wyciąg z korzenia prawoślazu, suszony koncentrat z aronii, wyciąg z liści szałwii,
lecytyna sojowa, sól, ekstrakt z papryki, agar.

 

Produkt jest wyrobem medycznym, który należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze 8-25°C z dala od
światła i wilgoci.

Stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik wyrobu, orzeszki ziemne i soję lub upływie daty ważności.

 

Opakowanie: 58,5 g (9 szt x 6,5g)

 

Producent

AFLOFARM

Partyzancka 133/151

Pabianice
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