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Pumo Vap junior żel rozgrzewający 30 ml
 

Cena: 19,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Żele

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
woda, gliceryna, alantoina, olejek Melaleuca cajeputi, olejek Eucalyptus globulus, olejek Lavandula angustifolia, olejek Origanium
majorana, olejek Rosmarinus officinalis, mentol, kopolimer kwasu aktylowego i alkilimetaktylanu, annato, wodorotlenek sodu,
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, eter awniliowobutylowy, witamina E.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny Pumo Vap Junior to rozgrzewający żel zawierający specjalnie dobrane naturalne olejki eteryczne ułatwiające
oddychanie oraz inne składniki mające na celu poprawę komfortu chorego.

Pumo Vap Junior zawiera składniki zapewniające uczucie łagodnego rozgrzewania, kompozycję olejków eterycznych oraz
składniki nawilżające i pielęgnujące skórę.
Stosowanie Pum Vap Junior zapewnia uczucie ciepła i poprawia komfort, co wpływa między innymi na spokojniejszy sen
dziecka.
Olejki eteryczne pomagają udrożnić nos i ułatwiają oddychanie. Dzięki tym właściwościom Pumo Vap Junior pomaga łagodzić
objawy występujące w trakcie przeziębienia takie jak katar, gorączka i ból głowy. - Dodatkowo gliceryna, alantoina i Vit. E
zawarte w żelu Pumo Vap Junior nawilżają i pielęgnują skórę.
Pumo Vap Junior może być stosowany u dzieci powyżej 6 miesiąca życia podczas przeziębienia, grypy, infekcji górnych dróg
oddechowych w celu złagodzenia objawów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
U dzieci do 6 roku życia używać do 2 razy dziennie - szczególnie wieczorem - wcierając niewielką ilość żelu w skórę klatki piersiowej i
pleców. Dodatkowo można natrzeć zmarznięte stopy dziecka.
U starszych dzieci i dorosłych postępować analogicznie, zwiększając ilość stosowanego preparatu oraz liczbę aplikacji zależnie od
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potrzeb.

Skład
woda, gliceryna, alantoina, olejek Melaleuca cajeputi, olejek Eucalyptus globulus, olejek Lavandula angustifolia, olejek Origanium
majorana, olejek Rosmarinus officinalis, mentol, kopolimer kwasu aktylowego i alkilimetaktylanu, annato, wodorotlenek sodu,
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, eter awniliowobutylowy, witamina E.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny Pumo Vap Junior to rozgrzewający żel zawierający specjalnie dobrane naturalne olejki eteryczne ułatwiające
oddychanie oraz inne składniki mające na celu poprawę komfortu chorego.

Pumo Vap Junior zawiera składniki zapewniające uczucie łagodnego rozgrzewania, kompozycję olejków eterycznych oraz
składniki nawilżające i pielęgnujące skórę.

Dawkowanie

Stosowanie Pum Vap Junior zapewnia uczucie ciepła i poprawia komfort, co wpływa między innymi na spokojniejszy sen
dziecka.
Olejki eteryczne pomagają udrożnić nos i ułatwiają oddychanie. Dzięki tym właściwościom Pumo Vap Junior pomaga łagodzić
objawy występujące w trakcie przeziębienia takie jak katar, gorączka i ból głowy. - Dodatkowo gliceryna, alantoina i Vit. E
zawarte w żelu Pumo Vap Junior nawilżają i pielęgnują skórę.
Pumo Vap Junior może być stosowany u dzieci powyżej 6 miesiąca życia podczas przeziębienia, grypy, infekcji górnych dróg
oddechowych w celu złagodzenia objawów.

U dzieci do 6 roku życia używać do 2 razy dziennie - szczególnie wieczorem - wcierając niewielką ilość żelu w skórę klatki piersiowej i
pleców. Dodatkowo można natrzeć zmarznięte stopy dziecka.
U starszych dzieci i dorosłych postępować analogicznie, zwiększając ilość stosowanego preparatu oraz liczbę aplikacji zależnie od
potrzeb.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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