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Sinomarin dla dzieci (aerozol do nosa) 100 ml
 

Cena: 37,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda morska 70ml, woda oczyszczona q.s. Ad 100 ml, w ilości odpowiadającej 23 g/l NaCl (2,3%).

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Sinomarin dla dzieci pomaga udrożnić zatkany nos poprzez naturalny mechanizm osmozy, przywracając możliwość swobodnego
oddychania. Preparat przeznaczony dla niemowląt od 6 miesiąca życia i dzieci, z aplikatorem dopasowanym do anatomicznego kształtu
nosa i zabezpieczającą końcówką.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Od 1 do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego, od 2 do 3 razy na dobę

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.. Chronić przed światłem słonecznym i źródłem
ciepła. Nie przekłuwać ani nie podpalać pojemnika nawet po opróżnieniu.

Producent
Gerolymatos International S.A.
13 Asklipiou St., Kryoneri 145 68, Attiki, Greece

Ważne informacje
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nie zawiera konserwantów
nie zawiera leków
nie zawiera dodatkowych związków chemicznych

Skład
Składniki
Woda morska 70ml, woda oczyszczona q.s. Ad 100 ml, w ilości odpowiadającej 23 g/l NaCl (2,3%).

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Wskazania i działanie
Sinomarin dla dzieci pomaga udrożnić zatkany nos poprzez naturalny mechanizm osmozy, przywracając możliwość swobodnego
oddychania. Preparat przeznaczony dla niemowląt od 6 miesiąca życia i dzieci, z aplikatorem dopasowanym do anatomicznego kształtu
nosa i zabezpieczającą końcówką.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Od 1 do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego, od 2 do 3 razy na dobę

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.. Chronić przed światłem słonecznym i źródłem
ciepła. Nie przekłuwać ani nie podpalać pojemnika nawet po opróżnieniu.

Producent
Gerolymatos International S.A.
13 Asklipiou St., Kryoneri 145 68, Attiki, Greece

Ważne informacje

nie zawiera konserwantów
nie zawiera leków
nie zawiera dodatkowych związków chemicznych

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