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Olit spray do jamy ustnej i gardła 20 ml
 

cena: 24,77 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie łagodzące, nawilżające

Opakowanie 20 ml (butelka)

Postać aerozol

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ból, podrażnienie, stan zapalny

Opis produktu
 

Opis:
OLIT spray do jamy ustnej i gardła.

Skład:
olej roślinny, olej z rokitnika zwyczajnego (Oleum Hippophaeś), olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka (Oleum Calendulae), olejek
tymiankowy (Oleum Thymi) i ekstrakt z rozmarynu (Extractum Rosmarini).

Działanie:
Wszystkie składniki aktywne produktu to naturalne oleje, które tworzą mechaniczną warstwę ochronną na błonie śluzowej jamy ustnej i
gardła. Pomaga to utrzymać wilgotność i elastyczność błony śluzowej, zmniejsza dolegliwości i ból oraz uczucie drapania i
chropowatości w gardle, ułatwiając tym samym połykanie.

Wskazania:
OLIT spray jest przeznaczony do stosowania w celu zmniejszenia podrażnienia jamy ustnej i błony śluzowej gardła po różnego rodzaju
zabiegach lub w przypadku stanu zapalnego.

Sposób użycia:
Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z treścią załączonej ulotki! Wstrząśnij butelką. Weź do ręki butelkę i skieruj dyszę
dozownika w stronę jamy ustnej. Obróć dyszę dozownika o 90° w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. Umieść dyszę
dozownika w jamie ustnej.

Za pierwszym razem naciśnij dozownik OLIT spray 2-3 razy. Trzymaj butelkę w pozycji pionowej.
Przy jednorazowym naciśnięciu dozownika zostaje rozpylone około 200 mg produktu. Po użyciu oczyść dyszę dozownika jednorazową
chusteczką i obróć go do pozycji wyjściowej.
Produkt należy stosować 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:
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Nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników produktu.
Unikać kontaktu z oczami!
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