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LACTOANGIN Spray do gardła 30 g
 

Cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Producent IBSS BIOMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 

LACTOANGIN Spray 30g

Innowacyjny spray do jamy ustnej i gardła

Zawiera metabolity bakterii kwasumlekowego z rodzaju Lactobacillus

Szerokie spektrum działania

Precyzyjnie i szybko trafia w miejsce zapalenia  

 

Wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych (jama ustna, gardło). Nawilża, koi i łagodzi ból gardła.  

 

W naturalny sposób ogranicza rozwój bakterii chorobotwórczych wywołujących infekcje jamy ustnej i gardła.  

 

Ma przyjemny cytrynowo- miętowy smak akceptowany przez dzieci. Przeznaczony od 3. roku życia.  
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LACTOANGIN przywraca właściwą florę bakteryjną gardła i jamy ustnej (co zapobiega np. próchnicy oraz gromadzeniu się płytki
nazębnej). Ponadto koi i łagodzi bolące gardła oraz nawilża śluzówkę górnych dróg oddechowych.

LACTOANGIN ma postać sprayu przeznaczonego do miejscowego stosowania. W jego skład wchodzą metabolity bakterii kwasu
mlekowego z rodzaju Lactobacillus, przede wszystkim kwas mlekowy, octowy oraz inne kwasy organiczne.  

Zawiera również mentol i olejek miętowy.  

Dzięki tym składnikom korzystnie wpływa na stan śluzówki górnych dróg oddechowych i przyczynia się do złagodzenia występujących
infekcji.  

Wykazuje właściwości nawilżające i kojące.  

Preparat odpowiada również za unormowanie mikroflory bakteryjnej w gardle i jamie ustnej, czego efektem jest ograniczenie
prawdopodobieństwa zmian próchniczych, tworzenia się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł oraz zapobieganie nieprzyjemnemu
zapachowi z ust.

 

Wskazania

Zaleca się stosowanie preparatu pomocniczo podczas kuracji leczniczej infekcji jamy ustnej i gardła, także drożdżycy, objawiających się
dolegliwościami bólowymi gardła lub jego suchością. Wskazany również wspomagająco przy zaburzeniach równowagi mikroflory jamy
ustnej i gardła jako środek chroniący przed próchnicą i powstawaniem płytki nazębnej oraz łagodzący nieprzyjemny oddech.

Przeciwwskazaniauczulenie na składniki preparatu

 

Zalecane użycie

Stosować miejscowo.  

Dzieciom od 3 do 6 rok życia aplikować 1 dawkę preparatu do x 4/24h lub zgodnie z zaleceniem lekarza.  

Dzieciom powyżej 6 lat i osobom dorosłym podawać 2-3 dawki preparatu do x 4/24h lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

 

Składniki

Składnikami Lactoangin® są metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, mentol, olejek miętowy i substancje
pomocnicze: glicerol, glikol propylenowy, aromat cytrynowy naturalny, sorbinian potasu, guma ksantanowa, sukraloza oraz woda.
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