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

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

 

 

Pneumovit spray do nosa 35 ml
 

Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 ml

Postać Aerozole

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Pneumovit w postaci sprayu do nosa z fizjologicznym roztworem leczniczej wody mineralnej jest produktem na bazie
składników naturalnych, który może być stosowany przez osoby dorosłe (również osoby starsze), a także przez młodzież oraz dzieci od
1. roku życia. Kosmetyk będzie odpowiedni również dla alergików, poza tym mogą z niego bezpiecznie korzystać pacjentki w ciąży oraz
matki karmiące piersią. Wyrób otrzymał pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny, a konkretnie Zakładu Tworzyw
Uzdrowiskowych, który zlokalizowany jest w Poznaniu.

Na co jest spray do nosa Pneumovit? Kosmetyk stosuje się podczas codziennej higieny nosa. Wyrób przeznaczony jest do
oczyszczania jam nosowych, nawilżania śluzówki nosa oraz upłynniania zalegającej w jamach nosowych wydzieliny. Funkcją kosmetyku
Pneumovit jest także działanie przeciwuczuleniowe. Szczególnie polecany jest on przy oczyszczaniu jam nosowych i ich śluzówki z
alergenów i pyłów. Ponadto może być pomocny przy konieczności nawilżenia przesuszonej śluzówki nosa, wynikającej np. z
przebywania w suchych, ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeniach. Kosmetyk można również wykorzystać w przypadku
niedrożności nosa będącej efektem stanów alergicznych lub kataralnych.

W opakowaniu znajduje się 35 ml sprayu do nosa Pneumovit. W skład kosmetyku wchodzi fizjologiczny roztwór leczniczy wody
mineralnej: wodorowęglanowo, chlorkowo, sodowej, bromkowo, jodkowo, borowej z obszaru górniczego Szczawa. Właścicielem koncesji
jest Uzdrowisko Rabka S.A., a producentem preparatu jest Gorvita. Zawarte w kosmetyku składniki nawilżają śluzówkę nosa i dróg
oddechowych, przyczyniają się do upłynnienia zalegającej wydzieliny i wykazują właściwości przeciwuczuleniowe. Działanie
kosmetyku Pneumovit polega na zmniejszaniu obrzęku śluzówki, a także na zwalczaniu dolegliwości towarzyszących katarowi
alergicznemu. Dodatkowo poprzez upłynnianie wydzieliny produkt ułatwia jej usuwanie z organizmu, przyczyniając się jednocześnie do
udrożnienia jam nosowych oraz zatok przy katarze związanym z infekcją.

Jak stosować kosmetyk Pneumovit? Spray dostępny jest z wygodnym w zastosowaniu aplikatorem, który równomiernie rozpyla go do
jam nosowych. Korzystanie z aplikatora jest proste, a strumień aerozolu nie powoduje podrażnień śluzówki. Dzieciom zaleca się podanie
1–2 dawek sprayu Pneumovit do każdego otworu nosowego. W tej grupie wiekowej kosmetyk może być stosowany kilka razy dziennie.
Pacjentom dorosłym również zaleca się stosowanie kosmetyku Pneumovit kilka razy dziennie, przy czym rekomendowana dawka
jednorazowa produktu to 1–3 psiknięcia do każdego otworu nosowego. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
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Nie zostały wyszczególnione żadne przeciwwskazania związane z długotrwałym korzystaniem z kosmetyku Pneumovit. Wyrób może
być stosowany u dzieci już od 1. roku życia. Należy jednak przechowywać go w taki sposób, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

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