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Fiorda Protect MD spray do gardła 30 ml
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Formuła MUCOBIONETM (ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej i białko owsa), ekstrakt z plechy porostu islandzkiego, ksylitol,
guma arabska, kwas cytrynowy, aromat cytryny z limetką, sorbinian potasu, woda.

Wskazania i działanie
Fiorda® PROTECT MD spray do gardła to wyrób medyczny do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia alergicznych i
niealergicznych, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych gardła.

Wspiera działanie błony śluzowej gardła, w celu ograniczania wnikania alergenów oraz innych szkodliwych czynników (bakterie,
wirusy, grzyby pleśniowe oraz ich zarodniki, pyły zawieszone w smogu i kurzu).
Zawarta w wyrobie opatentowana formuła MUCOBIONETM ułatwia usuwanie zalegającego w gardle śluzu i oczyszcza gardło z
alergenów, związków chemicznych i pyłów wchodzących w skład smogu, jak również czynników infekcyjnych (wirusy, bakterie).
Dzięki temu osłabia objawy zapalenia gardła różnego pochodzenia.
Dodatkowo, zawarty w wyrobie porost islandzki tworzy na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła powłokę ochronną, działając
kojąco i łagodząco na podrażnione gardło.

Przeciwwskazania
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Wyrób zawiera białka owsa, w tym gluten. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Dawkowanie
Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat: 1 doza do 3 razy dziennie
Dzieci w wieku 7 do 12 lat: 1-2 dozy do 4 razy dziennie
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1-2 dozy do 5 razy dziennie.
Wyrób do stosowania wyłącznie w jamie ustnej i gardle. Może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z
lekarzem.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

