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ISLA JUNIOR 20 pastylek do ssania
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Producent SALVEO POLAND

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

WłaściwościISLA JUNIOR 20 pastylek do ssaniaSpecjalny ziołowy ekstrakt zawarty w pastylkach składa się w ponad 80% z mucyn.
Ekstrakt uwalnia się podczas ssania i tworzy powłokę ochronną, która działa jak balsam na błonę śluzową jamy ustnej, gardła i krtani,
chroniąc ją przed podrażnieniami i wpływem szkodliwych czynników.Dodatkowo pobudza wydzielanie śliny. Podrażniona błona śluzowa
może się zregenerować. Dzięki temu ustępują najczęściej spotykane dolegliwości związane z przeziębieniem i podrażnieniem gardła,
takie jak drapanie w gardle, chrypka i suchość błony śluzowej gardła i krtani. Zmniejszają się trudności w przełykaniu i ból gardła.Pastylki
do ssania isla® junior o smaku truskawkowym mogą być stosowane przez dzieci powyżej 4. roku życia. Chronią suchą i podrażnioną
błonę śluzową jamy ustnej i krtani, przynoszą ulgę w najczęściej spotkanych dolegliwościach związanych z przeziębieniem i
podrażnieniami gardła. Zawierają wyciąg z porostu islandzkiego oraz dodatkowo witaminę C, cynk oraz witaminę B5. Bez sztucznych
barwników, aromatów i konserwantów.Kiedy stosować isla® ?W celu złagodzenia najczęściej spotykanych dolegliwości związanych z
przeziębieniem i podrażnieniami gardła, takich jak drapanie w gardle i chrypka.W celu ochrony suchej i podrażnionej błony śluzowej
gardła i krtani, dzięki czemu preparat zmniejsza trudności w przełykaniu i koi ból gardła.W przypadkach utrudnionego oddychania przez
nos.Sposób użyciaDzieci powyżej 4. roku życia: w zależności od potrzeb, powoli ssać do 6 pastylek w ciągu dnia.Należy upewnić się, że
dzieci umieją już bezpiecznie ssać pastylki.WażneCzy można stosować isla® medic hydro+ podczas ciąży i karmienia piersią?Nie ma
potwierdzonych danych, które przemawiałyby przeciwko stosowaniu preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.Jak długo można
stosować Isla®?W razie potrzeby isla® junior może być stosowany długoterminowo.Jeżeli po 10-dniowym stosowaniu nie nastąpiła
poprawa, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Składniki1 pastylka zawiera 80 mg wyciągu wodnego z porostu
islandzkiego (0,4- 0,8 : 1).ProducentSalveo Poland Sp. z o.o.
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