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NATURSEPT lizak KASZEL pomarańcza 1 szt
 

Cena: 1,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 szt.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATUR-SEPT Kaszel lizaki przeznaczone do stosowania u dzieci powyżej 3 roku życia. Wyrób o wyjątkowym smaku skutecznie łagodzi
podrażnienia gardła, usuwa ból i wyraźnie nawilża gardła (redukując uczucie suchości).

Skład:
cukier, syrop maltozowy, kwas cytrynowy, aromat naturalny, kwas askorbinowy, wyciąg suchy z porostu islandzkiego, ekstrakt gęsty z
korzenia prawoślazu, suszony koncentrat aronii, wyciąg z liści szałwii, czerwień buraczana, kompleksy miedziowe chlorofili oraz
chlorofilin.

Działanie:
Produkt ma postać pysznych lizaków, które oprócz walorów smakowych dostarczają dzieciom samych korzyści. Składniki wchodzące w
jego skład odpowiadają za powlekanie ochronną warstwą śluzówki jamy ustnej i gardła. W ten sposób lizaki przyczyniają się do
złagodzenia podrażnień występujących w postaci dolegliwości bólowych, pieczenia, suchości czy problemów z przełykaniem. Co więcej
powstały film ochronny, zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu czynników środowiskowych (np. zimnego powietrza). Sprzyjają
odbudowaniu śluzówki i przywróceniu jej dotychczasowej funkcji ochronnej. Ponadto wyrób charakteryzuje się silnymi właściwościami
odświeżającymi i nawilżającymi śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie lizaków u dzieci od 3 roku życia w przypadku stanu zapalnego gardła, któremu towarzyszą ból, uczucie
suchości, trudności w przełykaniu.

Dawkowanie:
Stosować doustnie, do lizania. Wyrób podawać dzieciom od 3 roku życia. 1 lizak należy stosować nie częściej niż x 3/24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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