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Puranox aerozol przeciw chrapaniu 40 ml
 

Cena: 30,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Aerozole

Producent VITAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda, Ballota Nigra Extract (wyciąg z mierznicy czarnej), Marrubium Vulgare Extract (wyciąg z szanty zwyczajnej), Zinziber Officinalis
Extract (wyciąg z imbiru lekarskiego), ksylitol, alkohol, betaina, gliceryna, Oleth-20, glikol kaprylowy, chlorowodorek pirydoksyny,
fosfatydylocholina, Pimpinella Anisum (Anise) Oil (olejek z biedrzeńca anyżu), Mentha Piperita (Peppermint) Oil (olejek z mięty
pieprzowej), Eucalyptus Globulus Oil (olejek z eukaliptusa gałkowego), naturalny limonene.

Wskazania i działanie
Puranox przeznaczony jest do miejscowego leczenia chrapania poprzez wzmocnienie tkanki mięśniowej podniebienia i gardła.
Zwiększone napięcie mięśni zapobiega powstawaniu zjawiska rezonansu i drganiu tkanek miękkich. Puranox to aerozol do stosowania
przez osoby chrapiące.
Opatentowane rozwiązanie eliminujące chrapanie.
Dlaczego warto stosować Puranox?

Zapobiega chrapaniu
Zmniejsza jego natężenie
Ułatwia oddychanie
Poprawia jakość snu
Zawiera wyłącznie naturalne ekstrakty
Nie powoduje działań niepożądanych- dając poczucie bezpieczeństwa stosowania
Skuteczność potwierdzona badaniami
Posiada ergonomiczny, łatwy w użyciu aplikator, zapewniający łatwe dotarcie produktu w miejsce działania

Dawkowanie
PuraNox® można stosować codziennie, tak długo, jak długo pacjent sobie życzy lub jak długo jest to konieczne. Zastosowanie preparatu
PuraNox® powinno być ostatnią czynnością przed snem, zatem po użyciu nie należy jeść, pić, myć zębów itd.; w razie potrzeby, można
powtórnie zaaplikować. W przypadku spożywania alkoholu, najlepsze efekty są osiągane, jeżeli pacjent nie będzie pił alkoholu przez co
najmniej jedną godzinę przed zażyciem preparatu.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania produktu Puranox® kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Produktu Puranox® nie należy stosować u
dzieci w wieku poniżej 12 lat. Środki zwiotczające mięśnie, takie jak tabletki nasenne lub alkohol, mogą wpływać na skuteczność
produktu Puranox®. Nie rozpylać w kierunku oczu. Puranox® nie służy leczeniu bezdechu sennego. W przypadku objawów bezdechu
sennego należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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