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Fiorda Vocal MD x 30 pastylek do ssania o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 18,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Ekstrakt z porostu islandzkiego, koncentrat pomarańczowy, ekstrakt z prawoślazu, hialuronian sodu, kwas askorbinowy, kwas
cytrynowy, aromat pomarańczowy, guma arabska, syrop sorbitolowy, syrop maltitolowy, olej roślinny z woskiem carnauba, sukraloza,
woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Wyrób medyczny Fiorda® Vocal MD w postaci miękkich pastylek do ssania wpływa korzystnie w przypadku bólu gardła, chrypki,
pieczenia przy połykaniu oraz suchego kaszlu, związanych z podrażnieniem śluzówki gardła podczas infekcji, stanu zapalnego,
suchości (ksreostomii) czy zanieczyszczonego powietrza.
Wyrób zawiera wyciąg z porostu islandzkiego oraz prawoślazu. Zawarte w nich substancje śluzowe powlekają podrażnioną
błonę śluzową, tworząc ochronną powlokę, która izoluje błonę śluzową przed czynnikami drażniącymi.
Zawarty w wyrobie Fiorda® Vocal MD kwas hialuronowy w postaci hialuronianu sodu jest naturalnym mukopolisacharydem,
który wykazuje zdolność wiązania i zatrzymania wody w komórkach, dzięki czemu ułatwia utrzymanie odpowiedniego
nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i strun głosowych.
Fiorda® Vocal MD:

łagodzenie podrażnienia błony śluzowej, w trakcie leczenia zasadniczego stanów zapalnych jamy ustnej, gardła i strun
głosowych, łagodzi objawy suchości w gardle, chrypki i suchego kaszlu, poprawia emisję głosu, u osób nadwyrężających
struny głosowe, łagodzi podrażnienia spowodowane oddychaniem suchym powietrzem, pomoga w przypadku
kserostomii (suchość jamy ustnej), wspomaga w przypadku odczucia bólu i trudnościach w przełykaniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/fiorda-vocal-md-x-30-pastylek-do-ssania-o-smaku-pomaranczowym.html
http://www.aptekaotc.pl/fiorda-vocal-md-x-30-pastylek-do-ssania-o-smaku-pomaranczowym.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Dorośli i dzieci powyżej 4. r. ż.: zaleca się ssać powoli 1 pastylkę, zależnie od potrzeb kilka razy na dobę. Pastylek nie należy połykać ani
rozgryzać.

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