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Vaxol do usuwania woskowiny usznej spray
 

Cena: 27,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać spray

Producent QPHARMA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

VAXOL to produkt, który powstał we współpracy z British National Healthservice Ear Care Specialist Unit w Rotherham. Naturalny w
100%, oparty na oliwie z oliwek, składniku polecanym przez brytyjskich lekarzy w celu zmiękczania woskowiny. Wygodne, bezpieczne
opakowanie w formie spray’u z pompką, pozwala na aplikowanie preparatu nawet malutkim dzieciom.

Efekty stosowania preparatu Vaxol: 
poprawa jakości słyszenia; zapobieganie lub zmniejszanie częstotliwości zabiegów lekarskich płukania lub czyszczenia ucha;
wspomaganie procesu samooczyszczania się ucha; ułatwienie w codziennej higienie uszu. Vaxol natłuszcza przewód słuchowy i
woskowinę, ułatwia osiągnięcie pozytywnego efektu zabiegowego płukania uszu. Vaxol wspomaga proces samooczyszczania,
zmniejsza konieczność zabiegowego płukania uszu, ułatwia oczyszczanie uszu. Vaxolnie wycieka z uszu - wysoka rzetelność
stosowania również wśród osób stosujących aparaty słuchowe.

Skład: 
Vaxol nie zawiera wody – mokra woskowina może stanowić doskonałą pożywkę dla bakterii. Vaxol jest w 100% naturalny - zawiera oliwę
z oliwek, przygotowaną wg standardów farmaceutycznych, nie ma ryzyka przedawkowania, można stosować długoterminowo. Oliwa z
oliwek: nie wysusza skóry przewodu słuchowego, nie powoduje podrażnień, nie powoduje pęcznienia korków woszczynowych.

Sposób użycia:
Spray/pompka – delikatnie rozpyla substancję aktywną bez ryzyka zbyt dużego ciśnienia i ew. uszkodzenia błony bębenkowej.
Specjalnie wyprofilowana końcówka - nie ma ryzyka zbyt głębokiego wsadzenia do ucha i uszkodzenia przewodu słuchowego.
Wystarczy tylko delikatnie nacisnąć aplikator i precyzyjnie odmierzona dawka Vaxolu równomiernie rozpyli się w przewodzie słuchowym.
Vaxol nie wylewa się z uszu i nie wymaga dodatkowego ich płukania w celu usunięcia resztek preparatu. Jest bardzo wygodny w
stosowaniu - można go samodzielnie podawać w pozycji stojącej, siedzącej, leżącej.

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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