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Sinomarin na Grypę i Przeziębienie 30 ml (roztwór do
rozpylania )
 

Cena: 26,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
woda morska, woda oczyszczona, w ilości odpowiadającej 2,3% NaCl, ekstrakt z Thymus vulgaris, olejek eteryczny z Eucalyptus
globulus, olejek eteryczny z mentha spicata, gliceryna, propanodiol.

Nie zawiera konserwantów. Nie zawiera leków. Nie zawiera dodatkowych związków chemicznych. Produkt w 100% naturalny.

Wskazania i działanie
Sinomarin na Grypę i Przeziębienie to w 100% naturalny preparat, który udrożnia zatkany nos i przynosi ulgę w przeziębieniu i
grypie.Jego unikalna formuła łączy w sobie naturalne działanie obkurczające hipertonicznej wody morskiej (2,3% NaCl) z
przeciwzapalnymi i przeciwbakteryjnymi właściwościami olejków eterycznych z eukaliptusa i mięty oraz ekstraktu z tymianku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w czasie ciąży, karmienia piersią.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
od 1 do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego. od 2 do 3 razy na dobę przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
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Wskazania i działanie
Sinomarin na Grypę i Przeziębienie to w 100% naturalny preparat, który udrożnia zatkany nos i przynosi ulgę w przeziębieniu i
grypie.Jego unikalna formuła łączy w sobie naturalne działanie obkurczające hipertonicznej wody morskiej (2,3% NaCl) z
przeciwzapalnymi i przeciwbakteryjnymi właściwościami olejków eterycznych z eukaliptusa i mięty oraz ekstraktu z tymianku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w czasie ciąży, karmienia piersią.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
od 1 do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego. od 2 do 3 razy na dobę przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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