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Sinulan Express Forte aerozol do nosa, 15 ml
 

Cena: 34,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do nosa

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób medyczny w postaci aerozolu do nosa Sinulan Express Forte wykazujący właściwości osmotyczne, przyczyniające się do
efektywnego wypłukiwania zanieczyszczeń występujących w jamie nosowej. 

Preparat odblokowuje i udrażnia przewody nosowe. Eliminuje wydzielinę hamującą zatoki, co równocześnie otwiera je, ogranicza
ciśnienie i dolegliwości bólowe. Tworzy powłokę, zabezpieczajacą powierzchnię nosa przed przesuszeniem, podrażnieniem oraz innymi
skutkami oddziaływania czynników środowiskowych. W skład preparatu wchodzą również olejki eteryczne, które przyczyniają się do
wyraźnego ograniczenia stanów obrzękowych nosa i ułatwiają oddychanie.

Składnik aktywny: 100% naturalny składnik aktywny Filmogen II generlacji (glicerol i taniny roślinne)

Składniki: glicerol, woda, hydroksypropyloceluloza, olejki eteryczne z: Mentha piperita, Eucalyptus globulus, Thymus satureioides,
Rosmarinus officinalis

Instrukcja stosowania:
Wyłącznie do stosowania miejscowego.
1. Przed zastosowaniem wyrobu dokładnie oczyścić nos.
2. Wstrząsnąć butelką.
3. Zdjąć nasadkę ochronną.
4. Naciskać pompkę aplikatora (raz lub dwa) do momentu, aż pojawi się mgiełka preparatu.
5. Delikatnie włożyć aplikator do jednego otworu nosowego, zaaplikować 2-3 razy do każdego otworu nosowego podczas wdechu.
Powtarzać czynność 2-3 razy dziennie, a w razie potrzeby częściej, aż do całkowitego wyzdrowienia.
6. Nałożyć nasadkę ochronną po każdorazowym użyciu

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 
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Wyrób wyłącznie do stosowania miejscowego w jamie nosowej

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na saszetce oraz na opakowaniu zewnętrznym oraz gdy
opakowanie lub którakolwiek część zestawu jest uszkodzona.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowanie: 15 ml
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