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Solkids katar spray do nosa 20 ml
 

Cena: 32,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Izotoniczny roztwór soli, ekstrakt z propolisu, ekstrakt z tymianku.

Wskazania i działanie

SOLkids KATAR dla dzieci powyżej 3. roku życia.
SOLkids KATAR to preparat udrożniający nos do stosowania w schorzeniach, którym towarzyszy powstawanie wydzieliny.
SOLkids KATAR to:

izotoniczny spray udrożniający nos dla dzieci powyżej 3. roku życia do stosowania w schorzeniach, którym towarzyszy
powstawanie wydzieliny;
produkt zalecany jako środek do utrzymania higieny otworów nosowych i aplikuje się go w przypadku procesów
chorobowych, takich jak: nieżyt nosa, nadmiar wydzieliny i grypa. Skuteczność działania składników została
potwierdzona wieloma publikacjami naukowymi.

SOLkids KATAR zawiera:
Izotoniczny roztwór soli, który w delikatny i naturalny sposób pozwala oczyścić jamę nosową z nadmiaru śluzu oraz
alergenów, ułatwiając oddychanie. Dodatkowo nawilża błonę śluzową nosa.
Ekstrakt z propolisu, który ułatwia oddychanie i posiada właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe oraz
antyseptyczne. Dzięki temu zapobiega dalszemu rozwojowi infekcji.
Ekstrakt z tymianku, który ma działanie antyoksydacyjne, co wpływa na jego aktywność przeciwzapalną. Dodatkowo
wspomaga ruch rzęsek nabłonka, umożliwiając usuwanie zgromadzonej w jamie nosowej wydzieliny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia: rozpylić 1-2 razy w każdym otworze nosowym. Stosować 1-3 razy dziennie.
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Sposób stosowania
Wstrząsnąć butelką przed użyciem. Zaaplikować preparat do otworów nosowych, delikatnie masując ten obszar.
UWAGA!
Na początkowym etapie kuracji może wystąpić wodnisty wyciek z nosa. Jest to naturalne zjawisko będące efektem działania składników
produktu.

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