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Natursept Med GARDŁO lizaki bez cukru o smaku
truskawkowym, 6 szt.
 

Cena: 12,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 szt.

Postać lizaki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób medyczny w formie lizaków o smaku truskawkowym bez cukru nawilżający błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Lizaki powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła ochronnym filmem, który zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników
zewnętrznych (takich jak suche lub zimne powietrze), wspomagając przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową
pierwotnej funkcji ochronnej.

Dzięki swojemu działaniu lizaki łagodzą, towarzyszące stanom zapalnym, podrażnienia gardła objawiające się bólem, pieczeniem,
uczuciem suchości i trudnościami w przełykaniu. 

Stosowanie:
Dzieci powyżej 3 roku życia:  lizaki stosować nie częściej niż 1 sztuka 3 razy dziennie.
Wyrób powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej.
W przypadku braku poprawy po 5 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

Wyrób może być stosowany przez osoby kontrolujące dzienne spożycie węglowodanów oraz diabetyków – cukrzyca nie jest
przeciwwskazaniem do stosowania produktu.
Jeden lizak dostarcza 0,002 WW (jednostek chlebowych).

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu lub dziedzicznej nietolerancji fruktozy. W przypadku
jednorazowego spożycia większej niż zalecana ilości wyrobu, może wystąpić efekt przeczyszczający.

Skład: izomalt, naturalny aromat, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy, wyciąg z porostu islandzkiego, koncentrat czarnej marchwi,
wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z szałwii, koncentrat aronii. Bez cukru spożywczego (sacharozy).
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Produkt jest wyrobem medycznym, który należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci w
temperaturze 8-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Opakowanie: 6 szt.
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