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AURECON DROPS Krople do uszu 10 ml FYTOFONTANA
 

Cena: 16,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNaturalna higiena i ochrona uszu, pomoc w zapaleniu i bólu uszu.fytofontana AURECON drops krople do uszu to unikalna i
sprawdzona kompozycja oliwy z oliwek oraz naturalnych ekstraktów roślinnych: Rojnik murowy (Sempervivum tectorum), Drzewo
herbaciane, Rumianek, Eukaliptus, Lawenda, Cytryna.Preparat stworzony w 100% z naturalnych substancji, który nie tylko skutecznie
oczyszcza z nadmiaru woskowiny i ogranicza jej wydzielanie, ale również chroni przed niepożądanymi drobnoustrojami. Dzięki unikalnej
kompozycji ekstraktów roślinnych preparat wspomaga naturalną odporność oraz może pomóc w bólu i zapaleniu ucha. Preparat nie
zawiera żadnych konserwantów ani dodatków chemicznych, zachowuje naturalne środowisko fizjologiczne. fytofontana AURECON
drops krople do uszu są nieagresywnym i łatwym w użyciu preparatem służącym do regularnej higieny przewodu słuchowego.Rojnik
murowy (Sempervivum tectorum) znany jest ze swoich wyjątkowych właściwości bakteriobójczych, przyśpieszających gojenie i
regenerujących. Ekstrakt z Drzewa herbacianego oraz Rumianku wraz z olejkiem z Eukaliptusa, Lawendy i Cytryny wspomagają działanie
przeciwdrobnoustrojowe wobec bakterii (również tych antybiotykoodpornych), grzybów i wirusów.Niewystarczająca lub niewłaściwa
higiena ucha zewnętrznego może prowadzić do pogorszenia drożności kanałów słuchowych. Następstwem tego może być nie tylko
gorsze przenoszenie dźwięku, szumy, dolegliwości świądowe i bólowe uszu, ale również zawroty głowy lub kaszel. Dodatkowo powstają
wtedy sprzyjające warunki do rozmnażania się drobnoustrojów, co może spowodować poważne skutki dla zdrowia. W szczególności
na skutek zamoczenia woskowiny wodą w basenie istotnie zwiększa się ryzyko zapalenia ucha. Woda powoduje zwiększanie objętości
czopa woskowinowego, a drobnoustroje zaczynają się namnażać.Preparaty AURECON są przeznaczone dla każdego.Kto jest
szczególnie narażony na nadmierne wydzielanie i zaleganie woskowiny?osoby niewystarczająco albo niewłaściwie dbające o higienę
ucha zewnętrznego, np. osoby używające patyczków do czyszczenia uszu. Ich stosowanie może nie tylko powodować zwiększenie
produkcji woskowiny, wpychanie jej głębiej i zapchanie ucha, ale również uszkodzenie skóry lub błony bębenkowej,osoby używające
dousznych słuchawek lub aparatów słuchowych,osoby narażone na stres lub intensywnie pocące się,osoby zmagające się z różnego
rodzaju chorobami dermatologicznymi np. AZS,osoby starsze u których powstaje tzw. sucha woskowina,osoby pracujące w
środowiskach o dużym zapyleniu,osoby wystawione na zmiany ciśnienia atmosferycznego (m.in. podczas podróży samolotem, podróży
w górach, nurkowie)."W celu pełnego oczyszczenia uszu Herb-Pharma AG zaleca użycie AURECON krople, AURECON świece (konchy) i
AURECON spray.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.Zalecane spożycieInstrukcja użycia:1. Pochylić głowę na bok i wpuścić 3-5
kropli AURECON drops do przewodu słuchowego,2. Pozostać w tej pozycji przez 5-6 minut, po czym dokładnie wyczyścić
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ucho.WażneZalecamy regularne i prawidłowe dbanie o higienę zewnętrznych kanałów słuchowych stosując środki nieagresywne takie
jak AURECON krople do uszu, którego odpowiednim uzupełnieniem jest AURECON spray do uszu. Łączne ich stosowanie zdecydowanie
zwiększa skuteczność. Ułatwia czyszczenie zewnętrznego przewodu słuchowego, zapobiega osadzaniu się nadmiernych ilości
woskowiny, działa antyseptycznie i wspomaga naturalną ochronę uszu.To najlepszy sposób, aby zapobiec pogorszeniu drożności
kanałów słuchowych i uniknąć ewentualnych poważnych następstw.SkładnikiOlea europaea, Sempervivum tectorum extract, Melaleuca
alternifolia, Chamomilla recutita, Eucalyptus globulus, Lavandula angustifolia, Citrus limonumProducentHerb-Pharma Corporation s.r.o.,
935 65 Veľké Ludince, Słowacja under the licence from Herb-Pharma AG Switzerland
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