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Porost islandzki pastylki do ssania ŚWIAT ZDROWIA, 36 past.
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 36 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób medyczny w postaci pastylek do ssania o smaku czarnej porzeczki bez dodatku cukru z wyciągiem z dziewanny
drobnokwiatowej, kwasem hialuronowym i laktoferyną, łagodzący objawy kaszlu i chroniący błonę śluzową gardła.

Wskazania:
- łagodzenie objawów chrypki i suchego kaszlu,
- nawilżenie i ochrona błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
- łagodzenie suchości w jamie ustnej,
- łagodzenie w przebiegu podrażnienia śluzówki,
- u osób narażonych na wpływ czynników szkodliwych zewnętrznych takich jak suche, klimatyzowane, zimne lub zanieczyszczone
powietrze

Składniki:
syrop maltitolowy, guma arabska, sorbitole, ekstrakt z porostu islandzkiego, kwas cytrynowy, ekstrakt z dziewanny drobnokwiatowej,
aromat z czarnej porzeczki, kwas hialuronowy, laktoferyna z mleka krowiego, substancja glazurująca (wosk carnauba, nieutwardzony
olej kokosowy, wosk pszczeli, częściowo alfa-tokoferol, częściowo naturalny aromat), acesulfam K, płyn z czerwonej rzodkwi.

Sposób użycia:
Ssać powoli do 2 pastylek kilka razy na dobę. Stosować u dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych. Pastylek nie należy połykać, ale
pozwolić, aby powoli rozpuściły się w jamie ustnej

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie stosować u chorych na fenyloketonurię oraz u dzieci poniżej 4. roku życia.

Ze względu na postać (możliwość zakrztuszenia) zaleca się stosować wyłącznie u dzieci potrafiących ssać pastylkę. Nadmierne
spożycie może powodować efekt przeczyszczający.
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. 

Opakowanie: 36 pastylek do ssania
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