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Vocaler Fresh pastylki do ssania, 12 past.
 

Cena: 13,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób medyczny Vocaler fresh i zawarte w nim składniki łagodzą chrypkę i podrażnienia gardła, przywracając komfort mówienia.
Ziołowe pastylki Vocaler fresh nawilżają błonę śluzową gardła oraz powlekają ją ochronnym filmem, łagodząc dolegliwości związane z
przeciążeniem strun głosowych oraz suchością w jamie ustnej spowodowaną m.in. kontaktem z dymem tytoniowym lub przebywaniem
w klimatyzowanych pomieszczeniach. 

Vocaler fresh niweluje przejściowe problemy związane z wydobywaniem głosu i przywraca komfort mówienia bez konieczności
odchrząkiwania, a zawarty w wyrobie cynk wiąże lotne związki siarki w jamie ustnej, przyczyniając się do utrzymania świeżego oddechu. 

Produkt może być stosowany również profilaktycznie, szczególnie u osób narażonych na znaczne obciążenie więzadeł głosowych oraz
w trakcie przeziębienia z towarzyszącym bólem gardła.

Skład:
Ekstrakt suchy z plechy porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu, cynku glukonian, izomalt, kwas askorbowy (E300), kwas
cytrynowy (E330), aromat wiśniowy, sproszkowany zagęszczony sok z buraka czerwonego, olejek eukaliptusowy, sproszkowany
zagęszczony sok z wiśni, koncentrat czarnej marchwi.
Bez cukru (sacharozy).

Sposób postępowania z wyrobem:
Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 pastylka do ssania, do 4 razy dziennie.

Vocaler fresh może być stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy po 10 dniach stosowania należy zasięgnąć
porady lekarza.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu lub dziedzicznej nietolerancji fruktozy. W przypadku

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

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

 
jednorazowego spożycia nadmiernych ilości wyrobu, może wystąpić efekt przeczyszczający. Krystalizacja nie stanowi wady wyrobu.

Opakowanie: 12 pastylek
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