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Tonimer płyn nawilżający do gardła spray 15 ml
 

Cena: 19,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent INSTITUTO GA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Chondrus crispus Extract, Chitosan Glycolate oraz substancje pomocnicze.

Wskazania i działanie
Płyn o przedłużonym działaniu przeznaczony do nawilżania błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Zawiera składniki aktywne
pochodzenia morskiego o silnych właściwościach nawilżających i łagodzących. Likwiduje uczucie suchości. Wspomaga odbudowę
nabłonka błon śluzowych.

wyciąg z czerwonych alg - wykazuje silne działanie nawilżające, oczyszczające, łagodzące i bakteriostatyczne. Likwiduje stany
zapalne błon śluzowych.
chitosan - wykazuje silne właściwości nawilżające. Wspomaga odbudowę nabłonka błon śluzowych.
chlorek cetylpirydynium - miejscowy antyseptyk stosowany do odkażania błon śluzowych.
wyciąg z drzewa herbacianego - działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wspomaga również metabolizm komórkowy i
mikrocyrkulację.

Tonimer zaleca się stosować w przypadku występowania uczucia suchości i pieczenia w jamie ustnej i gardle wywołanego:

zapaleniem gardła lub krtani
długotrwałym stosowaniem leków
częstym i intensywnym wykorzystywaniem głosu (np. nauczyciele, adwokaci)
centralnym ogrzewaniem
klimatyzacją
bardzo wysoką lub niską temperaturą otoczenia
naturalnym starzeniem się błon śluzowych
paleniem papierosów
zanieczyszczeniem powietrza
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Dawkowanie
Każde opakowanie zawiera: plastikową buteleczkę z płynem,przezroczyste zamknięcie i biały aplikator. Należy zdjąć z buteleczki
zamknięcie. Nałożyć aplikator na końcówkę buteleczki i mocno go wcisnąć. Stosując po raz pierwszy należy kilkakrotnie nacisnąć
aplikator, tak aby pompka zassała płyn. Wsunąć aplikator w usta i naciskając go rozpylić 1-2 dawki. Preparat zaleca się stosować dwa
razy dziennie lub w zależności od potrzeb. - Płyn może być używany przez długi okres czasu.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników.
Ostrzeżenia: 
Należy unikać kontaktu z oczami. W razie dostania się preparatu do oczu przemyć je wodą. Chronić przed dziećmi.

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