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Vocaler Fresh x 12 pastylek do ssania
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Vocaler Fresh w postaci pastylek do ssania jest produktem na bazie składników roślinnych, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat. Pastylki do ssania będą odpowiednie również do stosowania
długotrwałego. Wyrób medyczny nie ma w składzie cukru (sacharozy). Na co jest Vocaler Fresh? Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego jest występująca u pacjentów chrypka i podrażnienia gardła, a także dokuczliwa suchość w jamie ustnej. Składniki zawarte
w wyrobie medycznym łagodzą dokuczliwą chrypkę i zmniejszają podrażnienie oraz suchość jamy ustnej i gardła, tym samym
przywracając pacjentowi komfort mówienia. Dodatkowo składniki Vocaler Fresh przywracają świeży oddech. Preparat można stosować
nie tylko wspomagająco przy chrypce, podrażnieniach i suchości śluzówki jamy ustnej i gardła, ale też profilaktycznie, jeśli pacjent jest
narażony na obciążenie więzadeł głosowych czy też zmaga się z przeziębieniem i dolegliwościami bólowymi gardła.

W składzie wyrobu medycznego znajdują się substancje powlekające śluzówkę gardła filmem ochronnym. Składniki te nawilżają
śluzówkę, a oprócz tego łagodzą dolegliwości towarzyszące suchości jamy ustnej i gardła oraz podrażnieniu strun głosowych. Wyrób
medyczny Vocaler Fresh zmniejsza problemy z prawidłowym wydobywaniem głosu, poza tym sprawia, że pacjenci zyskują komfort
mówienia i nie mają potrzeby odchrząkiwania. W formule wyrobu medycznego Vocaler Fresh znaleźć można również dodatek cynku,
którego działanie polega na wiązaniu lotnych związków siarki w obrębie jamy ustnej. To znów odświeża oddech pacjenta.

W opakowaniu znajduje się 12 pastylek do ssania Vocaler Fresh. W skład każdej pastylki do ssania wchodzi suchy ekstrakt z plechy
porostu islandzkiego, a także ekstrakt z korzenia prawoślazu oraz cynku glukonian, a oprócz tego izomalt, kwas askorbowy oraz kwas
cytrynowy, a dodatkowo aromat wiśniowy oraz sproszkowany zagęszczony sok z buraka czerwonego. W formule wyrobu medycznego
znaleźć można również olejek eukaliptusowy oraz sproszkowany zagęszczony sok z wiśni i koncentrat z czarnej marchwi. Pastylki do
ssania Vocaler Fresh powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba
że lekarz je zmodyfikuje. Rekomendowane dawkowanie Vocaler Fresh to 1 pastylka do ssania stosowana do 4 razy dziennie. Nie należy
przekraczać wskazanej dawki dziennej wyrobu medycznego, gdyż może mieć to działanie przeczyszczające. Jeśli produkt nie przyniesie
odczuwalnej poprawy po 10 dniach stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować wyrób medyczny Vocaler Fresh w postaci pastylek do ssania, gdyż ma on przeciwwskazania.
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Produkt nie powinien być wykorzystywany, jeśli pacjent zmaga się z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Wyrobu
medycznego Vocaler Fresh nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Nie należy pastylek do ssania stosować w przypadku
dziedzicznej nietolerancji fruktozy.

Opis
Składniki wyrobu medycznego Vocaler fresh łagodzą chrypkę i podrażnienia gardła, przywracając komfort mówienia. Ziołowe pastylki
Vocaler fresh nawilżają błonę śluzową gardła oraz powlekają ją ochronnym filmem, łagodząc dolegliwości związane z przeciążeniem
strun głosowych oraz suchością w jamie ustnej spowodowaną m.in. kontaktem z dymem tytoniowym lub przebywaniem w
klimatyzowanych pomieszczeniach. Poprzez swoje działanie Vocaler fresh niweluje przejściowe problemy związane z wydobywaniem
głosu i przywraca komfort mówienia bez konieczności odchrząkiwania. Dodatkowo zawarty w wyrobie cynk wiąże lotne związki siarki w
jamie ustnej, przyczyniając się do utrzymania świeżego oddechu.

Vocaler fresh może być stosowany również profilaktycznie, szczególnie u osób narażonych na znaczne obciążenie więzadeł głosowych
oraz w trakcie przeziębienia z towarzyszącym bólem gardła.

Vocaler fresh o smaku wiśniowym wzbogacony jest o olejek eukaliptusowy.

Cechy

łagodzi chrypkę i podrażnienia gardła
niweluje suchość w jamie ustnej
odświeża oddech
zawiera cynk
bez cukru*
*Wyrób może być stosowany przez osoby kontrolujące dzienne spożycie węglowodanów oraz diabetyków - cukrzyca nie jest
przeciwwskazaniem do stosowania produktu. Jedna pastylka dostarcza 0,003 jednostek chlebowych

Składniki
ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu, cynku glukonian, izomalt, kwas askorbowy (E300), kwas cytrynowy
(E330), aromat wiśniowy, sproszkowany zagęszczony sok z buraka czerwonego, olejek eukaliptusowy, sproszkowany zagęszczony sok z
wiśni, koncentrat czarnej marchwi, Bez cukru (sacharozy)

Stosowanie
Sposób postępowania z wyrobem: Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 pastylka do ssania, do 4 razy dziennie. Vocaler fresh może być
stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy po 10 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie
Miejsce i warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu. Chronić od światła i wilgoci. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie
stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu
lub dziedzicznej nietolerancji fruktozy. W przypadku jednorazowego spożycia nadmiernych ilości wyrobu, może wystąpić efekt
przeczyszczający. Krystalizacja nie stanowi wady wyrobu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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