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Junior-angin, 24 tabletek do ssania, smak truskawkowy
 

cena: 17,83 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie łagodzące, osłaniające

Opakowanie 24 sztuk

Postać tabletka

Producent MPC INTERNATIONAL S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

porost islandzki, cynk, pantotenian wapnia

Wskazania ból, podrażnienie, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis
Junior-angin, tabletki na gardło. Wyrób medyczny,
Dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych. Tabletki Junior-angin przynoszą ulgę przy bólu gardła. Dzięki obecności wyciągu z porostu
islandzkiego powlekają błonę śluzową jamy ustnej ochronnym filtrem.
Smak truskawkowy.

Skład
Porost islandzki - suchy ekstrakt, pantotenian wapnia, glukonian cynku, sacharoza, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy,
koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).

Działanie
Tabletki na gardło Junior-angin to wyrób medyczny przeznaczony do ochrony błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie w
przypadku bólu gardła.
Podczas ssania porost islandzki tworzy na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła ochronny roślinny film. Proces ssania zapewnia
równomierne rozprowadzenie substancji czynnych na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła.
Pozostałe składniki - cynk i pantotenian wapnia - służą jako kompleks pielęgnująco-ochronny dla błony śluzowej.

Wskazania
Junior-angin to wyrób medyczny w postaci tabletek do ssania. Ich użycie jest wskazane w stanach bólu gardła u dzieci od 4. roku życia.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dorośli i dzieci od 4. roku życia: w razie potrzeby co 2 - 3 godziny tabletka na gardło Junior-angin do ssania, maksymalnie do 3 tabletek
dziennie.
Mozę być stosowany przez dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafię bezpiecznie ssać tabletkę
Jeśli ból gardła utrzymuje się dłużej niż 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
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Przeciwwskazania i środki ostrożności
Tabletek na gardło Junior-angin nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie ma potrzeby zachowania szczególnych środków ostrożności. Należy poinformować
swojego lekarza lub farmaceutę o ewentualnych chorobach, uczuleniach albo o zażywaniu leków (również tych kupowanych bez
recepty).
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MPC INTERNATIONAL SA
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