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Natursept MED gardło gumy rozpuszczalne x 9 szt
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 9 szt

Postać Gumy do żucia

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
syrop glukozowy, cukier, tłuszcze roślinne częściowo utwardzone (olej palmowy, olej z jąder pestek drzewa Shea, olej z soi, olej
rzepakowy, olej kokosowy), sorbitol, dekstryna, koncentrat soku pomarańczowego, kwas cytrynowy, wyciąg z porostu islandzkiego,
naturalny aromat pomarańczowy, kwas L-askorbinowy, wyciąg z korzenia prawoślazu, suszony koncentrat z aronii, wyciąg z liści szałwii,
lecytyna sojowa, sól, ekstrakt z papryki, agar.

Wskazania i działanie

Składniki wyrobu medycznego Natursept med gardło, gumy rozpuszczalne, powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła
ochronnym filmem.
Dzięki swojemu działaniu wyrób łagodzi, towarzyszące stanom zapalnym, podrażnienia gardła objawiające się bólem,
pieczeniem, uczuciem suchości i trudnościami w przełykaniu. Ponadto wytworzony film zabezpiecza przed szkodliwym
wpływem czynników zewnętrznych (takich jak suche lub zimne powietrze), wspomagając przywrócenie równowagi i odzyskanie
przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej.
Dodatkowo Natursept med gardło, wykazuje działanie nawilżające i odświeżające na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
Wyrób medyczny Natursept med gardło gumy rozpuszczalne, dzięki swoim właściwościom powlekającym:

leczy podrażnienia gardła
łagodzi ból
nawilża gardło
ochrania błonę śluzową gardła

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia:  1 guma rozpuszczalna nie częściej niż 3 razy dziennie. Gumę należy żuć i ssać aż do jej całkowitego
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rozpuszczenia w jamie ustnej. Bezpośrednio po aplikacji przez ok. 30 minut nie należy podawać dziecku pokarmów ani napojów.

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