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SNOREEZE listki doustne 14 sztuk
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Producent APC INSTYTUT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

Snoreeze Listki Doustne to wygodna alternatywa dla spray'u do gardła. Te szybko rozpuszczające się, miętowe listki działają
bezpośrednio na przyczynę chrapania i są idealnym rozwiązaniem, jeśli chrapiesz częściej śpiąc na plecach.  

Listki Doustne zawierają unikalną formułę zapewniającą powolne uwalnianie aktywnych składników preparatu. Pokrywają one miękkie
tkanki tylnej ściany gardła podczas snu i dzięki temu wibracje powodujące chrapanie ulegają likwidacji lub zmniejszeniu.  

Skład Snoreeze Listków Doustnych jest oparty na naturalnych aktywnych składnikach i zawiera:  

Olejek mięty pieprzowej - poprawia przepływ powietrza i zwiększa napięcie tkanek  

Witamina E i Hialuronian Sodu - nawilża i zwiększa napięcie tkanek gardła dla dodatkowego komfortu  

Guma ksantanowa - daje efekt śliskości  

Snoreeze pomaga Tobie i Twojemu partnerowi cieszyć się spokojnym nocnym snem.  

 

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci  
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Przechowywać w ciemnym, suchym miejscu  

Unikać wysokiej temperatury i wilgoci  

Najlepiej zużyć przed datą: patrz bok plastikowego pojemnika  

Nie używać w przypadku alergii na którykolwiek ze składników  

Kobiety ciężarne przed zastosowaniem powinny poradzić się lekarza  

 

 

Informacje dodatkowe

Nie ma gwarantowanego środka na chrapanie. Jednakże, Snoreeze może zmniejszyć objawy chrapania i pomóc zapewnić spokojny sen.
 

Snoreeze nie leczy bezdechu sennego (stanu chorobowego związanego z chrapaniem). Możesz cierpieć na bezdech senny, jeśli
zaobserwowano u Ciebie nocne przerwy w oddychaniu, budzisz się zmęczony i jesteś śpiący w trakcie dnia. Jeśli doświadczasz
któregokolwiek z tych objawów, skonsultuj się z lekarzem.  

 

Sposób użycia

Umieść Snoreeze Listek Doustny na podniebieniu  

Pozwól mu się rozpuścić przez 20-30 sekund  

Aktywne składniki działają poprzez odpowiednie pokrycie tkanek tylnej części gardła. Możesz użyć więcej niż jeden listek na raz, ale
przeważnie jeden wystarcza  

1 opakowanie zawiera 14 listków.  

 

Skład  

pektyna  

glicerol  

środki powierzchniowo - czynne (stearynian sorbitolu, polisorbat 60)  

woda  

substancje wzmacniające smak (olejek mięty pieprzowej, puder mentolowy)  

celuloza  

octan tokoferolu (witamina E)  

substancje słodzące (aspartam*, sacharynian sodu, acesulfam K)  

substancja konserwująca (sorbat potasu)  

kwas cytrynowy  

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

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


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

hialuronian sodu  

guar hydroksypropyl trimonium chloride  

barwnik (FCF niebieski)  

*żródło fenyloalaniny  

Listki Doustne Snoreeze jest odpowiedni dla wegetarian, gdyż nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych.  

Listki Doustne Snoreeze został wyprodukowany wg najwyższych standardów farmaceutycznych; posiada certyfikaty medyczne.  
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