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Gelovox o smaku wiśniowo - mentolowym x 20 tabl do
ssania
 

Cena: 28,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent POHL-BOSKAMP

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Ksantan, karbomer, hialuronian sodu, który wytwarza specjalny powlekający kompleks hydrożelowy. Pozostałe składniki: mannitol,
wodorowęglan sodowy, ksylitol, kwas cytrynowy, makrogol, aspartam, substancje smakowe (wiśnia, mentol), wodorofosforan potasu,
stearynian cynku, dwutlenek krzemu.

Wskazania i działanie

Gelovox tabletki do ssania na gardło zapewniają ochronę błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Stosuje się je w celu łagodzenia
dolegliwości gardła takich jak: chrypka, podrażnienie gardła, drapanie w gardle oraz suchość błon śluzowych prowadząca do
bólu gardła lub suchego nieproduktywnego kaszlu.
Przyczyny suchości oraz podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła są zróżnicowane, mogą być spowodowane:

nadmiernym używaniem głosu
utrudnionym oddychaniem przez nos (na przykład z powody przeziębienia)
suchym powietrzem, spowodowanym ogrzewaniem lub korzystaniem z klimatyzatorów
zanieczyszczeniami powietrza
alergią na pyłki (katar sienny)
paleniem papierosów

GeloVox tabletki do ssania nie zawierają cukru i mogą być stosowane przez osoby chore na cukrzycę.
GeloVox tabletki do ssania nie zawierają glutenu, są odpowiednie dla osób stosujących dietę bezglutenową.
GeloVox tabletki do ssania nie zawierają laktozy i mogą być stosowane przez osoby przebywające na diecie bez laktozy.
GeloVox tabletki do ssania nie zawierają dodatków pochodzenia zwierzęcego, są odpowiednie dla wegan i wegetarian.
Nawilżające tabletki do ssania GeloVox są odpowiednie dla dzieci od 6 roku życia i starszych oraz dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Dawkowanie
W zależności od potrzeb można stosować je kilka razy dziennie, np. co 2-3 godziny ssać jedną tabletkę preparatu. Można stosować do 6
tabletek do ssania dziennie.

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