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Gardlox Manusilver do ssania 16 pastylek
 

cena: 9,90 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe, gardło, jama ustna

Działanie łagodzące, nawilżające, ochronne,
wspomagające

Opakowanie 16 sztuk

Postać pastylki

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ból, chrypka, infekcja, kaszel, pieczenie,
podrażnienie, suchość

Opis produktu
 

Opis:
Pastylki do ssania zawierające innowacyjne połączenie srebra nanokoloidalnego, miodu Manuka oraz sześciu dodatkowych składników
aktywnych stosowane celem łagodzenia bólu i podrażnień gardła, stanów zapalnych gardła i migdałków, chrypki i kaszlu.

Właściwości zawartych w produkcie nanocząsteczek srebra oraz miód Manuka ograniczają rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych
w tym bakterii, wirusów oraz grzybów, tym samym skutecznie wspomagają leczenie stanów zapalnych błony śluzowej gardła i
migdałków.

Stosowanie produktu zapewnia skuteczne nawilżanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła w podrażnieniach i suchości spowodowanych
działaniem zbyt niskich / wysokich temperatur, klimatyzacją, zanieczyszczeniami powietrza, a także w stanach podrażnienia więzadeł
głosowych przy ich nadmiernym obciążeniu.

Poprzez tworzenie filmu ochronnego (mechanicznej bariery) na powierzchni błony śluzowej, preparat przywraca naturalną wilgotność,
łagodzi obrzęk i wspomaga regenerację błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Pomaga utrzymać prawidłowe, naturalne funkcje obronne
błony śluzowej. Skutecznie poprawia jakość oddychania, pozostawiając jednocześnie uczucie lekkiego znieczulenia błony śluzowej
gardła.

Skład:
Nanokolid srebra, miód Manuka MGO 400 +, porost islandzki, pantenol, olejki eteryczne: goździkowy, tymiankowy, eukaliptusowy, mentol,
izomalt, kwas cytrynowy, ksylitol, glikozydy stewiolowe.

Wskazania do stosowania:
Produkt do stosowania w celu łagodzenia objawów chorobowych górnych dróg oddechowych, takich jak: stan zapalny gardła i jamy
ustnej, zapalenie migdałków, ból gardła, pieczenie i chrypka spowodowanych przez infekcje bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze.

Stosowanie:
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Ssać po 1 pastylce do 4 razy dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. W przypadku
wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.
Nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez przerwy.
Zastosowanie przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia po konsultacji z lekarzem.
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