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ADENOL Spray do gardła przeciw chrapaniu 50 ml
FYTOFONTANA
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNaturalny preparat szwajcarskiej firmy Herb-Pharma AG zapobiegający chrapaniu. Bazuje na unikalnej i opatentowanej
kompozycji wyciągu z lecytyny sojowej (standaryzowanego na zawartość fosfatydylocholiny), oliwy z oliwek i specjalnie dobranych
olejków eterycznych. Skuteczność potwierdzona badaniami.Chrapanie jest powodowane przez powietrze przepływające przez jamę
nosową lub ustną. W czasie snu tkanki są rozluźnione i wibrują oraz drgają w strumieniu wdychanego i wydychanego powietrza.Wyciąg
z lecytyny sojowej z odpowiednim stężeniem fosfatydylocholiny, w połączeniu z oliwą z oliwek i kompozycją olejków eterycznych
powodują duże ukrwienie i napięcie na powierzchni tkanek i przepływające powietrze nie może powodować powstawania głośnych
dźwięków. Jednocześnie zastosowane w preparacie oleje roślinne i wyciąg z lecytyny pokrywają tkanki filmem ochronnym i zapewniają
właściwe nawilżanie ścian błony śluzowej gardła, co dodatkowo zmniejsza możliwość powstawania wibracji.ADENOL spray do gardła
przynosi trwały efekt i ma przyjemny smak.Zastosowanie preparatu ADENOL Spray do gardła przeciw chrapaniu jest najbardziej
skuteczne przy jednoczesnym zastosowaniu ADENOL Krople przeciw chrapaniu.Preparat został przetestowany we Włoszech. Podczas
badania potwierdzone zostało doskonałe działanie ADENOLU. 50% pacjentów przestało chrapać już w pierwszą noc po zastosowaniu
preparatu, 20% po dwóch – trzech dniach, 25% najpóźniej po 10-15 dniach, a u pozostałych 5%, u których przyczyną były zmiany
fizjologiczne, chrapanie złagodniało.Działanie poszczególnych składników:Wyciąg z lecytyny sojowej (Fosfatydylocholina 35%) -
pozytywnie wspiera funkcjonowanie mózgu, w komórkach nerwowych służy jako źródło energii, skutecznie wpływa na zdrowie serca i
naczyń krwionośnych, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Fosfatydylocholina jest częścią błony we wszystkich
komórkach ludzkiego organizmu. W szczególności, komórki nerwowe wymagają dużych ilości fosfatydylocholiny do zachowania swojej
struktury i funkcji fizjologicznych. Fosfatydylocholina pośredniczy w przesyłaniu impulsów do mózgu (także podczas snu), jak również
tych wysyłanych z mózgu.Mentha piperita - Mięta pieprzowa -Ma chłodny, świeży i mentolowy zapach, działa rozkurczowo na żołądek
oraz ogólnie jako środek pobudzający.Rosmarinus officinalis - Rozmaryn lekarski - Olejek ekstrahowany z liści jest ogólnym środkiem
pobudzającym, łagodzi bóle stawów i mięśni, działa kojąco na wątrobę i woreczek żółciowy.Citrus limonum - Cytryna - Wyciąg ze skórek
owocu jest antyseptyczny, antybakteryjny, ma wiele różnych zastosowań - od tłustej cery aż po grypę.Citrus sinensis - Pomarańcza -
Olejek działa antydepresyjnie, delikatnie uspokaja i stosowany w przypadku depresji i stresów ma również działanie
rozkurczowe.Cymbopogon nardus - Trawa cytrynowa - Olejek jest ekstrahowany ze ździebeł, działa antyseptycznie, odstrasza owady,
ma właściwości uspokajające.Citrus reticulata - Mandarynka - Olejek ekstrahowany ze skórek, ma działanie uśmierzające, uspokajające,
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może łagodzić problemy z trawieniem i bezsennością.Coriandrum sativum - Kolendra - Olejek eteryczny uzyskany z owoców stosowany
jest przy wzdęciach jako środek rozkurczowy, pomaga również przy reumatyzmie.Cupressus sempervirens - Cyprys - Olejek eteryczny
uzyskany z liści i owoców, działa rozkurczowo na żyły. Pomaga przy przeziębieniach, działa przeciwko poceniu, odstrasza owady.Illicum
verum - Anyż gwiaździsty - Olejek eteryczny uzyskany z owoców ma działanie wykrztuśne, rozkurczowe i wiatropędne, wspomaga pracę
gruczołów.Oliwa z oliwek - ma właściwości kojące. Jest silnym przeciwutleniaczem i wspiera regenerację komórek.Firma Herb-Pharma
AG Switzerland, gwarantuje Państwu najwyższą jakość produktów, na których można polegać. Zdrowie, dobre samopoczucie oraz
satysfakcja klienta są naszym najważniejszym celem. Wierzymy w siłę naturalnych składników połączonych z najnowszymi
osiągnięciami biotechnologii.Sposób użyciaTuż przed snem:-usunąć przezroczyste wieczko-przekręcić dyszę aplikatora z pozycji
pionowej do poziomej-wsunąć aplikator ADENOL spray do gardła i psiknąć 1-2 dawki na tylną ścianę gardła-przełknąćDziałania
niepożądane: Dotychczas nie są znane.WażneProdukt jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych. ADENOL nie powinien być stosowany
przez osoby nadwrażliwe, na którykolwiek składnik preparatu.SkładnikiOlive Oil, Soya lecithin extract, Mentha piperita, Rosmarinus
officinalis, Citrus limonum, Citrus sinensis, Cymbopogon nardus, Citrus reticulata, Coriandrum sativum, Cupressus sempervirens, Illicium
verum.ProducentHerb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Szwajcaria
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