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Quixx Grip-protect x 20 tabl do ssania
 

Cena: 19,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Quixx Grip-protect to wyrób medyczny w postaci tabletek do ssania. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów grypy, infekcji
wirusowych, czy przeziębienia. Skraca czas trwania choroby i pomaga zapobiegać jej nawrotom.

Quixx Grip-protect dzięki zawartości jota-karagenu tworzy w jamie ustnej ochronną powłokę, uniemożliwiającą przyleganie i
przedostawanie się wirusów do organizmu. Zastosowany odpowiednio wcześnie, już przy pierwszych objawach chorobowych,
zatrzymuje postęp choroby i przyspiesza powrót do zdrowia. Quixx Grip-protect jest wyrobem bezpiecznym, może być stosowany nawet
przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Opakowanie Quixx Grip-protect zawiera 20 tabletek do ssania o przyjemnym smaku.

Skład
1 tabletka do ssania zawiera 10 mg jota-karagenu (Carragelose), izomalt, aromat cytrynowo-miętowy (miód, mentol, cytryna-mięta), żółty
barwnik.

Wskazania i działanie
Tabletki do ssania Quixx Grip-protect przeznaczone są do stosowania na każdym etapie przeziębienia, jednak szczególnie w pierwszej
jego fazie. Infekcje dróg oddechowych rozpoczynają się zawsze w jamie ustnej lub w nosie — i to właśnie w tych obszarach produkty z
serii Quixx Grip-protect tworzą specyficzną warstwę ochronną.

Quixx Grip-protect zastosowany w infekcji wirusowej stabilizuje na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła nawilżającą powłoką ochronną,
wspierając naturalną ochronę organizmu przed takimi czynnikami zewnętrznymi jak na przykład wirusy.

Działanie Quixx Grip-protect:

wspomaga leczenie infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych
nawilża jamę ustną i gardło w przypadku np. kaszlu i chrypki
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wspomaga leczenie objawów wynikających z suchości i/lub podrażnienia śluzówek - jamy ustnej i gardła

Quixx Grip-protect:

smak cytrynowo-miętowo-miodowy
możliwość stosowania podczas ciąży i karmienia piersią
możliwość stosowania kilka razy dziennie w zależności od indywidualnych potrzeb.
można stosować u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Tabletki do ssania Quixx Grip-protect warto stosować od momentu rozpoznania pierwszych objawów przeziębienia. Infekcja wirusowa
nie wywołuje dolegliwości natychmiast po zakażeniu. Wystąpienie pierwszych objawów świadczy o tym, że doszło już do zakażenia i
namnażania wirusów. Zwlekanie z reakcją potęguje jedynie objawy i nasila coraz bardziej uporczywe dolegliwości, takie jak katar, kaszel,
czy gorączka. Tabletki Quixx Grip-protect zapobiegają namnażania się wirusów, poprzez wytworzenie w jamie ustnej bariery ochronnej.
Wczesne rozpoczęcie ich stosowania może zatrzymać rozwój choroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Ssać jedną tabletkę 3-6 razy dziennie.

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