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Junior-angin 8 lizaków
 

cena: 13,16 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło

Działanie łagodzące, ochronne

Opakowanie 8 sztuk

Postać lizaki

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z
O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

porost islandzki

Wskazania ból, infekcja

Opis produktu
 

junior-angin lizaki dla dzieci
Wygodna i przyjazna forma na ból gardła dla dzieci – już od 3. roku życia.2)

Łagodzi ból gardła u dzieci
Tworzy na gardle ochronną warstwę, która chroni przed dalszym wnikaniem drobnoustrojów
Przyjazna forma dla dzieci, szczególnie dla dzieci, które nie potrafią ssać tabletek
Pyszny truskawkowy smak
Zawiera porost islandzki, naturalny składnik o udowodnionym działaniu.

Skład:

1 lizak zawiera:

Porost islandzki
Pantotenian wapnia
Witamina C

Zastosowanie:

Dawkowanie: dla dzieci od 3. roku życia2) – lizak należy ssać powoli co 2-3 godziny w razie potrzeby. Nie należy przekraczać liczby 3
lizaków w ciągu dnia.

Przyczyny i objawy:
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Podrażnione i obolałe gardło, a oprócz tego opuchlizna, która utrudnia połykanie – dla dzieci, tak jak i dla dorosłych, ból gardła bywa
uciążliwą dolegliwością.

Jego najczęstszą przyczyną u dzieci jest przeziębienie, które dotyka najmłodszych średnio 8 razy w roku – zdecydowanie częściej niż
dorosłych. Wirusy przeziębienia o wiele łatwiej wnikają do błon śluzowych i wywołują stany zapalne u dzieci, ponieważ ich układ
odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

U małych dzieci, w wieku poniżej 2 lat, wrażliwa błona śluzowa podrażniana jest przez zimne powietrze w trakcie zabawy na dworze lub
przez suche, ciepłe powietrze w trakcie zabawy w domu. To sprzyja powstawaniu bólu gardła.

Dzieci, które chodzą do przedszkola czy szkoły, są bardziej narażone na infekcje niż pozostałe. Dlatego przeziębienia częściej występują
u dzieci niż dorosłych. Wirusy odpowiedzialne za przeziębienie mogą się szybko rozprzestrzeniać, zwłaszcza w przedszkolu, np.
przedszkolak trzymał palce w buzi, nieświadomy konsekwencji, lub bawił się zabawkami, które były dotykane lub nawet wkładane do
buzi przez inne dzieci.

Pierwsze objawy bólu gardła pojawiają się w ciągu pierwszych sześciu dni od infekcji. Gardło boli i drapie, błona śluzowa jest
zaczerwieniona i obrzęknięta, a przełykanie sprawia ból. Wtedy pomocne mogą okazać się tabletki do ssania junior-angin, które łagodzą
ból gardła, zapobiegając wnikaniu drobnoustrojów w podrażnioną błonę śluzową i działając kojąco na jej powierzchnię.

Dla dzieci, które nie potrafią jeszcze ssać tabletek, junior-angin przygotował specjalne, przyjazne dzieciom rozwiązanie na ból gardła –
junior-angin lizaki już od 3. roku życia.2)

Przeziębieniu u dzieci, oprócz bólu gardła, często towarzyszy kaszel, spowodowany podrażnieniem błony śluzowej. Napady kaszlu są
szczególnie męczące dla dzieci, ponieważ uniemożliwiają im spokojny sen.

W tym przypadku idealnym rozwiązaniem jest syrop junior-angin, który nie tylko łagodzi bóle gardła, ale też hamuje drażniący kaszel.
Naturalna warstwa ochronna, która powstaje na błonie śluzowej w jamie ustnej i gardle, zapobiega dalszemu wnikaniu drobnoustrojów.
Dzięki temu, że preparat ma postać syropu, może być stosowany także u bardzo małych dzieci, już od 1. roku życia.
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