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VIROSTOP NASAL spray do nosa 20ml Fytofontana
 

Cena: 24,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisVIROSTOP spray do nosa 20ml FytofontanaChroni organizm przed wirusami i bakteriami, w tym przed SARS-CoV-2, grypy A i B

Tworzy barierę ochroną na śluzówce nosa

Zapobiega infekcjom wirusowym i bakteryjnym

Hamuje rozwój i pomaga łagodzić ostre objawy infekcji wirusowych w tym SARS-CoV-2 oraz grypy A i B, nieżytu nosa, zapalenia błony
śluzowej nosa i zatok przynosowych

Aktywnie oczyszcza jamę nosową, pomaga przywrócić naturalne funkcje i poprawia oddychanie przez nos

Nawilża błonę śluzową nosa i zapobiega jej wysychaniu

Łagodzi objawy sezonowego i całorocznego ALERGICZNEGO nieżytu nosa,Badania kliniczne potwierdziły hamujące działanie
fytofontana Virostop spray do ustwzględem koronawirusa SARS-CoV-2, oraz innych infekcji wirusowych górnych drógoddechowych np.
grypy typu A i B.Wyrób medyczny przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.Charakterystyka składników:Cistus
creticus - czystek kreteński:Ta wyjątkowa roślina charakteryzuje się wysoką zawartością polifenoli i dlatego jest również nazywana
„królową polifenoli”. Polifenole zapewniają ochronę chemiczno-fizykalną, którazapobiega przenikaniu bakterii i wirusów do komórek.
Szczególnie ważna jest zdolność do blokowania działania wirusowego enzymu neuraminidazy, która jest również poparta badaniami
klinicznymi producenta. Oprócz działania przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego polifenoli, czystek wykazuje także pozytywny wpływ
na układ odpornościowy - ma silne właściwości antyoksydacyjne, usuwa z organizmu substancjetoksyczne, działa przeciw pleśniom, ma
właściwości przeciwzapalne i dezynfekcyjne, łagodzi ból i stany zapalne. Szczególnie nadaje się do leczenia kaszlu, grypy i przeziębienia.
Roślinawykazuje korzystny wpływ na zapobieganie chorobom zakaźnym i wirusowym, takim jak grypa, przeziębienie, choroby górnych
dróg oddechowych.Bioflawonoidy cytrusowe:Wysoce skuteczny koncentrat zawierający bioflawonoidy, które wykazują silne działanie
zapobiegające rozwojowi bakterii, wirusów i pleśni. Naturalny flawonoid oczyszcza organizm, wzmacnia odporność, zapobiega
infekcjom i stanom zapalnym, ułatwia trawienie,poprawia krążenie krwi i zwiększa odporność błon śluzowych. Charakteryzuje się
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właściwościami przeciwutleniającymi.Echinacea purpurea - Jeżówka purpurowa:Zawiera wiele cennych substancji: flawonoidy, olejki
eteryczne, alkaloidy, inulinę, echinaceinę polisacharydową. Polisacharydy są w dużej mierze odpowiedzialne za działanie
immunostymulujące. Wszystkie te substancje zwiększają siły obronne organizmu, tzw. odporność niespecyficzna, a zatem echinacea
należy do immunostymulatorów roślin.Wyciągi z jeżówki stosuje się w profilaktyce i leczeniu chorób wirusowych, zakaźnych i zapalnych,
grypy i przeziębienia.Aloe vera extract- Aloes barbadoski:Wykazuje działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze,
stymuluje komórki do szybszej regeneracji.

Sposób użyciazapobiegawczo: Dorośli- zaleca się 3-4 razy dziennie 1 dawkę (psiknięcie) do każdego otworu nosowego, dzieci powyżej 3
roku życia 2 razy dziennie 1 dawkę do każdego notworu nosowego

w stanach ostrych:  Dorośli- zaleca się 4-5 razy dziennie 1 dawkę (psiknięcie) do każdego otworu nosowego, dzieci w wieku powyżej 3 lat
3 razy dziennie 1 dawkę do każdego otworu nosowego

podczas stosowania, można chwilowo odczuwać lekkie podrażnienie błon śluzowych.Te uczucia są tymczasowe i naturalne. Wszelkie
drobne osady są powodowane przezskładniki roślinne zawarte w produkcie i nie wpływają w żaden sposób na jakośćproduktuSposób
użycia sprayu:

wstrząsnąć przed użyciem,

przed pierwszym użyciem należy zdjąć ochronną przezroczystą nasadkę z aplikatora, chwycić butelkę z sprayem i nacisnąć kilkakrotnie
aplikator rozpylający, aż do pierwszego rozpylenia, delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do otworu nosowego, nacisnąćpodstawę
aplikatora i wykonać lekki wdech przez nos nie zaleca się używania produktu jednocześnie kilku osobom - ryzyko przeniesieniainfekcji.

SkładAqua, Extractum Echinacea purpurea, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Extractum Cisticreticus eriocephalus, Polisorbat 20,
kompleks bioflawonoidów cytrusowych, SodiumHyaluronate, Oleum menthae piperitae aroma, Extractum Aloe VeraProducentHerb
Pharma, ul. Bielska 47, 43-430 Skoczów, Poland, NIP 9372267454Wg receptury Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001
Zürich,Switzerland
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