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Oritolin 425 dawek spray do gardła 30 ml
 

cena: 25,77 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło

Działanie łagodzące, nawilżające, ochronne

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania podrażnienie, suchość

Opis produktu
 

Opis:
ORITOLIN jest preparatem w 100% naturalnym, który można stosować długotrwale u dorosłych i dzieci od 6. roku życia. Jego
skuteczność została potwierdzona w badaniu obserwacyjnym, które wykazało, że przynosi ulgę już po kilku aplikacjach, a u części osób
nawet po pierwszej. Ma precyzyjny aplikator, działający w miejscu wystąpienia problemu, oraz oleistą formułę, która długo utrzymuje się
na powierzchni śluzówki. Dzięki temu zmniejsza uczucie suchości gardła nawet do 8 godzin.

Wskazania:
Jest to problem dotyczący wielu osób, a jego przyczyny mogą być bardzo różne. Najbardziej powszechne przyczyny wystąpienia
suchości błony śluzowej jamy ustnej i gardła to:
Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku (np. przebywanie w miejscach zanieczyszczonych smogiem, kurzem budowlany,
oparami chemicznymi).
Przebywanie w pomieszczeniach, gdzie powietrze jest ogrzewane lub klimatyzowane.
Praca głosem.
Częste infekcje dróg oddechowych.
Niedrożny nos.
Stosowanie leków (moczopędnych, sterydów wziewnych kardiologicznych, antydepresyjnych czy tabletek na przeziębienie).
Radioterapia.
Zmiany hormonalne (niedoczynność tarczycy, menopauza).
Palenie papierosów.
Wiek.

Skład:
ORITOLIN jest w 100% naturalny – zawiera farmaceutycznie oczyszczoną oliwę z oliwek oraz witaminę E.

Sposób użycia:
Rekomendowana częstotliwość używania preparatu u dorosłych i dzieci powyżej 12. r.ż. to 2 dawki stosowane 3 razy na dobę. W
przypadku dzieci od lat 6 do 12 wystarczy zaaplikować pojedynczą dawkę 3 razy na dobę.
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W celu uzyskania lepszego efektu staraj się nie spożywać płynów i pokarmów przynajmniej przez 15 minut po aplikacji preparatu
Jedno opakowanie wystarcza na 70 dni regularnego stosowania, dlatego ORITOLIN jest idealny dla osób, które mają przewlekły problem
z suchością i podrażnieniem gardła.

Przeciwwskazania:
W jakich przypadkach nie powinieneś stosować sprayu ORITOLIN?
Nie używaj ORITOLIN jeżeli:
jesteś w pozycji leżącej,
nie jesteś w stanie kaszleć,
jesteś uczulony na oliwę z oliwek lub witaminę E,
bez konsultacji z lekarzem, jeśli masz problemy z oddychaniem, świszczący oddech, poważne problemy z oddychaniem,
bez konsultacji z lekarzem, jeśli jesteś bezpośrednio po zabiegach w obrębie jamy nosowo-gardłowej,
opakowanie jest uszkodzone,
po upływie daty przydatności do użycia.
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