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Allergyl spray ochronny antyalergiczny 800 mg (200 dawek)
 

Cena: 42,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 dawek

Postać Aerozole

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Sproszkowana celuloza pochodzenia roślinnego, sproszkowana mięta.

Wskazania i działanie
Allergyl tworzy naturalną ochronę przed alergenami, zapobiegając reakcji alergicznej i objawom alergii.

Sproszkowana celuloza, składnik wyrobu medycznego ALLERGYL spray ochronny antyalergiczny, w zetknięciu z naturalnie
wilgotną błoną śluzową nosa tworzy żelowy film ochronny.
Bariera ochronna zapobiega przed kontaktem błony śluzowej nosa z alergenami wziewnymi, a następnie zapobiega uwolnieniu
histaminy z komórek tucznych.
ALLERGYL spray ochronny antyalergiczny tworzy naturalną barierę na błonie śluzowej nosa, która ogranicza kontakt błony
śluzowej nosa z alergenami wziewnymi, zapobiegając reakcji alergicznej i objawom alergii.
Działanie ALLERGYL sprayu ochronnego do nosa zostało potwierdzone w 28 badaniach klinicznych.
ALLERGYL spray ochronny można stosować u osób dorosłych, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz u dzieci w wieku powyżej
18 miesięcy (pod nadzorem osoby dorosłej).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
U osób ze średnio nasilonymi objawami alergii zaleca się stosowanie produktu ALLERGYL spray ochronny antyalergiczny co najmniej 3
razy dziennie.
Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Delikatnie wydmuchać nos.
Wstrząsnąć butelkę przed każdym użyciem.
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Zdjąć zakrętkę.
Włożyć końcówkę dozownika butelki spray ochronny antyalergiczny do jednego otworu nosowego i szybko nacisnąć butelkę, z
podobną siłą jak podczas sprawdzania działania sprayu, w celu uzyskania odpowiedniej dawki produktu. Podczas aplikacji
produktu do otworu nosowego, należy wykonać delikatny wdech przez nos.
Powtórzyć czynności opisane powyżej, aby zastosować produkt do drugiego otworu nosowego.
Produkt należy zaaplikować ponownie po każdym wydmuchaniu nosa, aby utrzymać barierę ochronną pomiędzy błoną śluzową
nosa a alergenami wziewnymi.
Jeśli naciśnięcie butelki sprawia trudność, to czynność tę można wykonać palcami obu rąk.
W razie trudności w stosowaniu produktu należy sprawdzić, czy podczas naciskania butelki, można uzyskać 10-15 cm mgiełkę z
proszku.

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