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Sinomarin E.N.T. hipertoniczny roztwór wody morskiej 200
ml (spray o silnym strumieniu)
 

Cena: 45,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Aerozole

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
woda morska 140 ml, woda oczyszczona q.s.200 ml, w ilości odpowiadającej 23g/l NaCl(2,3%)

Nie zawiera konserwantów
Nie zawiera leków
Nie zawiera dodatkowych związków chemiznych.

Wskazania i działanie

Sinomarin ENT to 100% naturalny, przebadany klinicznie preparat udrożniający zatkany nos. Jest to hipertoniczny roztwór wody
wody morskiej (2,3% NaCl) bogaty w korzystnie działające składniki (sole mineralne i pierwiastki śladowe).
Sinomarin ENT jest idealny do nawilżania śluzówki nosa w sytuacji pojawienia się lepkiej i/lub ropnej wydzieliny oraz do
postępowania w następstwie operacji w obrębie jamy nosowej. Dokładnie oczyszcza jamę nosową, wspiera regenerację
śluzówki oraz zapobiega infekcjom i powikłaniom pooperacyjnym.
Jego skuteczność jest wynikiem dwóch cech:

spray o silnym działaniu: Sinomarin ENT zapewnia intensywne nawilżenie, usuwanie strupków, zalegających
nieczystości, lepkiego śluzu oraz przytwierdzonych do śluzówki czynników zakaźnych
hipertoniczny roztwór wody morskiej: Sinomarin ENT ogranicza obrzęk błony śluzowej nosa poprzez naturalny
mechanizm osmozy, nawilża ją, wspomaga regenerację oraz przywraca prawidłowe funkcjonowanie chroniąc przed
infekcjami.

Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Dawkowanie
od 1 do 3 rozpyleń do każdego otworu nosowego, od 2 do 3 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Stosowanie Sinomarin ENT nie powoduje skutków ubocznych.

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