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PELAVO GARDŁO 1+ Spray 30 ml
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
  

Ulga w sprayu dla gardła maluszka!

  Na jakie dolegliwości? Dlaczego Pelavo Gardło Spray? Zastosowanie Pelavo Gardło Spray Cechy Pelavo Gardło Spray Jak stosować
Pelavo Gardło Spray? Szczegóły produktu 

  
  

Na jakie dolegliwości?

  

Pelavo Gardło Spray chroni i nawilża gardło. Przynosi ulgę w aż 6 dolegliwościach:
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Stan zapalny migdałków  

Stan zapalny gardła  

Chrypka  

   

  

  Ból i pieczenie gardła  

  Suchość w gardle  

  Suchy kaszel  

 

  
  

Dlaczego Pelavo Gardło Spray?

  

Pelavo Gardło Spray został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka już po 1. roku życia.

  
  
   

  

Naturalne ekstrakty roślinne bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi

 

  
   

  

Substancja słodząca: ksylitol
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Cytrynowy smak przyjemny nawet dla młodszych dzieci

 

  
   

  

Delikatna aplikacja wygodny w użyciu aplikator

 

  
  

Pelavo Gardło Spray łączy bezpieczeństwo naturalnych ekstraktów roślinnych i skuteczność opartą na najnowszej wiedzy medycznej.

  

NAUKA + NATURA

  
  
   

  

Skuteczne ekstrakty roślinne

 

  
   

  
   

  

Najnowsza wiedza medyczna
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NATURA

  

Roślinne składniki bezpieczne dla całej rodziny

  
  
   

  

Porost islandzki

 

  
   

  

Ekstrakt z malwy

 

  
   

  

Ekstrakt z lipy

 

  

Chronią i osłaniają zakończenia nerwów czuciowych odpowiedzialnych za wywoływanie bólu gardła i odruchu kaszlu. Działają
powlekająco i nawilżająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.*
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*Zawierają substancje śluzowe, które chronią i osłaniają zakończenia nerwów czuciowych odpowiedzialnych za wywoływanie bólu
gardła i odruchu kaszlu. Intensywnie nawilża wysuszoną i podrażnioną śluzówkę, przynosząc ulgę.

  
  
  

NAUKA

Film ochronny Pelavo Gardło Spray tworzy mukoadhezyjny film. Powleka błonę śluzową jamy ustnej, gardła, strun głosowych. Dzięki
temu chroni przed drażniącym wpływem czynników zewnętrznych, np. bakterii czy wirusów.

   

  
   

  

Hialuronian sodu Zawarty w Pelavo Gardło Spray hialuronian sodu przynosi natychmiastową ulgę gardłu.

 

 

  
  
  

ZASTOSOWANIE PELAVO Gardło Spray

  
  

Pelavo Gardło Spray chroni i nawilża błonę śluzową jamy ustnej, gardła, strun głosowych.

  

Działa wspomagająco podczas terapii stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i gardła o różnym pochodzeniu, m.in. zapalenie gardła,
zapalenie migdałków, afty.

  

Łagodzi objawy suchego kaszlu oraz chrypki.
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Przynosi ulgę osobom szczególnie narażonym na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych takich jak: suche, klimatyzowane, zimne
lub zanieczyszczone powietrze.

  

Zapewnia ochronę i nawilżenie osobom nadmiernie obciążającym struny głosowe – nauczycielom, wokalistom, prelegentom.

 

 

  
  

Cechy Pelavo Gardło Spray

  
  

  Składniki przebadane naukowo

Aż 14 badań klinicznych potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność składników** Pelavo Gardło Spray.

  Delikatny i wygodny w użyciu aplikator

**dotyczy hialuronianu sodu i porostu islandzkiego

 

  
  

Wydajne opakowanie

30ml to aż 428 dawek

Wystarczy

1-2 dawki po posiłku

kilka razy dziennie

 

  
  

Skład szczególnie dopasowany do potrzeby dziecka
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Bezpieczny już po 1. roku życia

  

Przyjemny, cytrynowy smak

 

   

 

  
  
  
  

Jak stosować Pelavo Gardło Spray?

  
  

Dzieci po 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

 

 

  
  
  

Sprawdź również
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Pelavo to naturalne produkty opracowane na bazie składników roślinnych.

  
  

Pelavo oskrzela suplement diety

      

  

Pelavo nos i zatoki wyrób medyczny

      

  

Pelavo Multi 3+ suplement diety

      

  

Pelavo Multi 6+ suplement diety

      

 

 

  
  
  

Szczegóły produktu

 

  
  Skład Właściwości Sposób podania Opakowanie Przechowywanie Ostrzeżenia i inne informacje 
  

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

 

  

WSKAZANIA

Wyrób medyczny Pelavo Gardło Spray stosuje się w celu odpowiedniej ochrony i nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła, strun
głosowych i krtani. Wyrób powlekając i nawilżając błony śluzowe, łagodzi odczucie suchości, pieczenia, bólu gardła, zwłaszcza w czasie
przełykania. Łagodzi również objawy suchego kaszlu i chrypki.

 

Zaleca się stosowanie wyrobu:

wspomagająco podczas terapii stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i gardła o różnej etiologii, m.in.: zapalenie gardła (pharyngitis),
zapalenie migdałków (tonsillitis), afty (aphtosis), w celu łagodzenia objawów suchego kaszlu oraz chrypki, w przypadku osób nadmiernie
obciążających struny głosowe (nauczyciele, śpiewacy, prelegenci, konferansjerzy itp.), u osób z suchością w jamie ustnej, u osób
szczególnie narażonych na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych takich jak: suche, klimatyzowane, zimne lub zanieczyszczone
powietrze.  

  

DAWKOWANIE

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 PODANIA

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. 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.
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OPAKOWANIE

PELAVO GARDŁO SPRAY: 30 ml

 

  

Przechowywanie

Pelavo Gardło Spray należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze15-25°C, w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci.

 

  

Ostrzeżenia i inne informacje

Nadwrażliwość (alergia) na jakiekolwiek składniki wyrobu.

 

 

  
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

