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Gardlox Manusilver Spray do gardła 30 ml
 

cena: 11,83 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie łagodzące, nawilżające, ochronne,
wspomagające

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ból, chrypka, infekcja, kaszel, pieczenie,
podrażnienie, stan zapalny

Opis produktu
 

Opis:
Stosowanie preparatu 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.
Właściwości nanocząsteczek srebra oraz miodu Manuka ograniczają rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych w tym bakterii, wirusów
oraz grzybów.
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, hialuronian sodu, pantenol, gliceryna,
glikol polipropylenowy, olejek goździkowy, olejek mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy, olejek tymiankowy, aromat czarnej porzeczki,
sukraloza, polisorbat 20, poliheksanid, woda.

Instrukcja stosowania:
GARDLOX MANUSILVER należy stosować tylko miejscowo na błony śluzowe gardła.
Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Przygotować aplikator. Wstrząsnąć produkt. W przypadku pierwszego użycia,
należy kilkukrotnie nacisnąć dozownik tak, aby wypełnił się płynem.
Umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w jamie ustnej, nacisnąć dozownik i rozpylić preparat w kierunku gardła.
Po zastosowaniu preparatu nie spożywać żadnych płynów przez 30 minut.
Zaleca się po każdym użyciu wytrzeć dozownik suchą jednorazową chusteczką lub gazikiem.
Opakowanie jednostkowe powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.

Dawkowanie:
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Preparat można stosować do 4 razy dziennie.
Dzieci od 2 roku życia:
Maksymalnie 2 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.
Dorośli:
Maksymalnie 3-4 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. W przypadku
wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.
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