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Pelavo Gardło Spray 30 ml
 

cena: 27,55 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ból, chrypka, kaszel suchy, zapalenie

Opis produktu
 

Opis:

Wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci już po 1 roku życia! Wspomaga gardło podczas terapii stanu zapalnego gardła i migdałków.
Łagodzi suchy kaszel, chrypkę i ból gardła. Intensywnie nawilża wysuszoną i podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Pelavo
Gardło Spray może być stosowany wspomagająco przy infekcjach o podłożu wirusowym czy bakteryjnym.

Skład:

Woda demineralizowana, ksylitol, porost islandzki, wyciąg z malwy, wyciąg z lipy, hialuronian sodu, aromat cytrynowy, chlorek
benzalkoniowy, wersenian dwusodowy, gliceryna.

Dawkowanie i sposób podania:

Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z instrukcją używania.
Dawkowanie:
Dzieci od 1. roku życia:
Rozpylić 1–2 dawki sprayu na tylną ścianę gardła. Stosować po posiłku, kilka razy dziennie.
Dorośli:
Rozpylić 2–3 dawki sprayu na tylną ścianę gardła. Stosować po posiłku, kilka razy dziennie.
W razie wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się przez czas dłuższy niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.

Sposób użycia:

Wyrób do stosowania doustnego. Ze względu na zawartość naturalnych ekstraktów roślinnych w produkcie może wystąpić osad na dnie
butelki. Dlatego, przed użyciem, wskazane jest każdorazowe, intensywne wstrząśniecie butelką.
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Preparat należy stosować po posiłku, rozpylając na tylną ścianę gardła. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia
infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. U dzieci powyżej 1 roku życia. wyrób medyczny powinien być
stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przechowywanie:

Pelavo Gardło Spray należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze
15-25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

