
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Aromactiv [+] plastry aromatyczne x 5 szt
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Plastry aromatyczne AROMACTIV+ zostały stworzone z myślą o najmłodszych pacjentach borykających się z infekcjami górnych dróg
oddechowych. Plastry wydzielają odświeżający, intensywny zapach, który łagodnie, ale zarazem skutecznie udrażnia zatkany nos,
ułatwiając oddychanie i przynosząc maluszkowi ulgę. Co ważne, plastry aromatyczne AROMACTIV+ mogą być stosowane u dzieci i
niemowląt już od pierwszego dnia życia. Nie musisz czuwać nad dzieckiem w ciągu nocy i często wymieniać preparatu – jednorazowo
zastosowany plaster działa nawet przez osiem godzin, co znacząco podnosi komfort i jakość snu dziecka. Wyrób medyczny może być
stosowany również w ciągu dnia.

Plastry aromatyczne AROMACTIV+ to produkt, który rodzice małych dzieci docenili za łatwość aplikacji, skuteczność działania,
bezpieczeństwo i niską cenę. Zawarte w plasterkach naturalne olejki eteryczne z sosny zwyczajnej wykazują działanie antyseptyczne,
udrażniają zatkany nos dziecka i ułatwiają swobodne oddychanie. Formuła plastrów składa się z: Dipropylene Glycol, 2-sec-
butylcyclohexanone, Isobornyl Acetate, Amyl Salicylate, Borneol. Jeden plaster Aromactiv+ zawiera olejek eukaliptusowy (187,5 mg),
olejek z sosny zwyczajnej (20 mg) oraz bitreks (0,1 mg). Co ważne, starannie skomponowany skład jest bezpieczny dla dzieci. Poprawnie
zaaplikowane plastry nasączone substancją o intensywnym zapachu nie podrażniają wrażliwej, wymagającej odpowiedniej pielęgnacji
skóry niemowląt.

Jak stosować plastry aromatyczne AROMACTIV+? Sposób użycia produktu jest bardzo prosty. Pojedynczy plaster wyjmij z opakowania
i zdejmij z niego folię zabezpieczającą. Następnie przyklej plaster na ubraniu dziecka na wysokości klatki piersiowej, zachowując
bezpieczną odległość od twarzy. Ważne jest, aby tkanina była sucha, a powierzchnia plastra – dobrze dociśnięta. Po ośmiu godzinach
lub po zużyciu produktu wystarczy go odkleić i wyrzucić do kosza. Plastry aromatyczne AROMACTIV+ możesz przykleić również na
łóżeczku. Umieszczone w większej odległości będą miały łagodniejsze działanie. Decydując się na taką formę stosowania, należy
upewnić się, że plaster znajduje się poza zasięgiem rąk dziecka. Plastry nie mają bezpośredniego kontaktu ze skórą maluszka, więc
mogą być bezpiecznie stosowane nawet u osób ze skórą wrażliwą, atopową, skłonną do podrażnień.

Plastry aromatyczne AROMACTIV+ warto dodać do apteczki, którą weźmiesz ze sobą na wakacyjny wyjazd. Wyrób medyczny jest
prosty w użyciu i zamknięty w poręcznym, higienicznym opakowaniu. Z tego względu plastry okazują się przydatne i funkcjonalne nie
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tylko na co dzień, ale również wtedy, kiedy przebywasz poza domem.

Opakowanie zawiera pięć sztuk plastrów. Produkt medyczny powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w suchym
miejscu, z dala od dzieci, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie słońca. Co
ważne, plastry AROMACTIV+ nie powinny być stosowane u osób z nadwrażliwością na jakikolwiek składnik ujęty w formule preparatu
oraz cierpiących na astmę oskrzelową. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaleca się natychmiastowe przerwanie terapii i
konsultację z lekarzem. Plaster nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z oczami, skórą, nosem, jamą ustną. Objawy
przedawkowania i działania uboczne nie są znane. Wszelkie wątpliwości dotyczące działania plastrów, ewentualnych reakcji
niepożądanych i środków ostrożności należy skonsultować ze specjalistą. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania. Wyrób medyczny dostępny jest bez recepty.

Producentem plastrów AROMACTIV+ jest AFLOFARM – polska firma specjalizująca się w produkcji leków bez recepty (OTC). W ofercie
marki znajdują się również specjalistyczne leki na receptę, kosmetyki, suplementy diety oraz wyroby medyczne.

Kupując w aptece internetowej Cefarm24.pl, wybierasz wygodę. Plastry aromatyczne AROMACTIV+ oraz inne wyroby medyczne
zostaną sprawnie dostarczone prosto pod Twoje drzwi. W trosce o zadowolenie naszych klientów, oferujemy wyłącznie wysokiej jakości
produkty w atrakcyjnych cenach.

Cechy

od 1. dnia życia
brak kontaktu ze skórą dziecka

Składniki
Dipropylene Glycol, 2-sec-butylcyclohexanone, Isobornyl Acetate, Amyl Salicylate, Borneol

Stosowanie
Działanie: Kompozycja zapachowa zawarta w produkcie Aromactiv działa odświeżająco. Działanie do 8 godzin.

Sposób użycia:

odkleić folię ochronną z plastra i przykleić go na suche ubranie na wysokości klatki piersiowej (w bezpiecznej odległości od
twarzy); w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia plaster przykleić z dala od zasięgu rączek dziecka,
palcami przycisnąć i umocować plaster tak, aby się nie odkleił,
po zużyciu, odklejać powoli skrzydełka plastra i zdjąć go z ubrania.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie stosować produktu Aromactiv plastry u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku
wystąpienia objawów alergicznych należy zaprzestać stosowania produktu. Nie stosować bezpośrednio na skórę!
Nie podgrzewać i nie wystawiać na bezpośredni kontakt z ogniem!
Unikać kontaktu z oczami, nosem, jamą ustną, otwartymi ranami oraz skórą.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

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