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Otrivin Oddychaj Czysto aerozol 100 ml
 

cena: 22,32 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos

Działanie oczyszczające, udrażniające nos

Opakowanie 100 ml

Postać aerozol

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji do nosa

Wskazania alergia, katar

Opis produktu
 

Bez konserwantów, w 100% naturalny, izotoniczny roztwór wody morskiej, ułatwiający oddychanie. Każde użycie delikatnie i naturalnie
oczyszcza drogi oddechowe przywracając zdolność filtrowania zanieczyszczeń z powietrza przez nos.

Jak działa aerozol do nosa Otrivin Oddychaj Czysto?
Izotoniczna woda morska rozrzedza i rozluźnia śluz, wypłukując go wraz z nadmiarem zanieczyszczeń, takimi jak pyłki, alergeny oraz
wirusy przeziębienia i grypy.

Wyciąg z aloesu w aerozolu z roztworem soli morskiej łagodzi podrażnienia górnych dróg oddechowych i nawilża suche przewody
nosowe, co może być spowodowane niską wilgotnością w skutek przepływu powietrza, klimatyzacji lub centralnego ogrzewania.

Aerozol do nosa Otrivin Oddychaj Czysto jest zalecany w celu:

Oczyszczania jam nosowych, gdy nos jest zatkany, np. w okresie przeziębienia lub alergii, poprzez wypłukanie nadmiaru śluzu lub
cząsteczek alergenów, takich jak kurz czy pyłki
Nawilżania błony śluzowej nosa, gdy jest sucha lub podrażniona w przypadku niewielkich podrażnień nosa lub z powodu niskiej
wilgotności (np. w ogrzewanych/klimatyzowanych pomieszczeniach, na dużej wysokości, przy przepływie powietrza)
Rozrzedzania i rozluźniania wydzieliny z nosa i ułatwienia jej usunięcia
Aerozol do nosa Otrivin Oddychaj Czysto nadaje się również do codziennego oczyszczania nosa.

Składniki: 
woda morska, woda oczyszczona, wyciąg z aloesu. Nie zawiera konserwantów.

Sposób stosowania:
W przypadku dzieci poniżej 11 roku życia Otrivin Oddychaj Czysto należy stosować pod nadzorem osoby dorosłej. Korzystanie z
produktu może wymagać pomocy innej odpowiedzialnej osoby dorosłej w przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych.

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia zakażenia każdy aerozol do nosa powinien być używany tylko przez jedną osobę.
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Jak często można stosować aerozol do nosa Otrivin Oddychaj Czysto?
Zwykle zaleca się stosowanie jeden do dwóch razy dziennie do każdego nozdrza. W razie potrzeby można go stosować częściej.

Jaką ilość aerozolu do nosa Otrivin Oddychaj Czysto należy użyć?
Każde rozpylenie powinno być krótkie (dwie do trzech sekund).
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