
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Sinulan Forte plaster aromatyczny JUNIOR, 5 szt.
 

Cena: 17,33 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 szt.

Postać -

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sinulan plaster aromatyczny Junior - przyklejany na ubranie stopniowo uwalnia aromaty olejków eterycznych. 

Wśród jego składników znajdują się: sosna - główny składnik preparatów o właściwościach kojących, eukaliptus - znany ze swoich
właściwości ułatwiających oddychanie, mięta oraz olejki rozmarynowy i pomarańczowy.

Działanie:
- Uwalnia naturalne aromaty olejków z eukaliptusa, sosny, mięty, rozmarynu i pomarańczy
- Udrażnia zatkany nos
- Ułatwia oddychanie
- Działa aż do 8h
- Hypoalergiczny - brak kontaktu ze skórą
- Łatwa aplikacja i odklejanie plastra z ubrania
- Do użytku w nocy i w ciągu dnia

Składniki: olejek miętowy, olejek sosnowy, olejek eukaliptusowy, ekstrakt ze skórki pomarańczy, olejek rozmarynowy 

Stosowanie:
Może być stosowany zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci powyżej 18. miesiąca życia. Stosowanie plastra u dzieci poniżej 18.
miesiąca życia może nie być bezpieczne.

Zalecana dzienna porcja:
Stosować co 6-8 godzin, naklejając plaster na ubranie.

Sposób przygotowania i sposób użycia:
Otworzyć opakowanie.
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Usunąć warstwę zabezpieczającą plaster i umieścić bezpośrednio na ubraniu (np. piżamie) w okolicy klatki piersiowej.
Eteryczne działanie naturalnych aromatów wydzielanych przez Sinulan Forte Aroma-plaster utrzymuje się przez 6-8 godzin, dlatego
zaleca się naklejenie plastra przed pójściem spać.

Nie stosować u osób z rozpoznaną alergią na olejki eteryczne ani u chorych na astmę.
Nie stosować u dzieci poniżej 18. miesiąca życia.
Produkt tylko do użytku zewnętrznego przeznaczony do naklejenia na tkaninę.
Plastry przeznaczone do jednorazowego użytku.
Po użyciu wyrzucić.
Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami na skórze. 

Przechowywanie:
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym
pojemniku w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie umieszczać opakowania w miejscu
dostępnym dla dzieci i niemowląt.

Opakowanie: 5 plastrów
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