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VOSKOLIX preparat do higieny uszu 30 ml
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

VOSKOLIX microspray preparat do higieny uszu 

Preparat na bazie oliwy z oliwek przeznacony dla dzieci i dorosłych do stosowania zewnętrzngo. Ułatwia usuwanie twardych korków
woskowinowych, wspomaga naturlny proces samooczyszczania ucha z woskowiny oraz zapobiega powstawaniu korków
woskowinowych. Oliwa z oliwek m właściwości łagodzące podrażnienia i pielęgnuje w naturlny sposób wysuszoną skórę przewodu
słuchowego  

 

Wskazania

Voskolix to skuteczny i bezpieczny preparat wspomagający zmiękczanie i naturalne usuwanie woskowiny usznej

Voskolix jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych

Voskolix zmniejsza konieczność zabiegowego płukania uszu przez lekarza a w sytuacjach tego wymagających uławia usunięcie
woskowiny

Voskolix jest szczególnie polecany w stanach nadmiernej produkcji usznej bądź u osób z tendencją do wysychania woskowiny usznej i
tworzenia się suchych korków woskowinowych

Voskolix jest wskazany do stosowania u osób uprawiających sporty wodne ponieważ worzy naturalną barierę ochronną Oliwa z oliwek
ma właściwości łagodzące podrażnienia i pielęgnuje w naturalny sposób wysuszoną skórę przewodu słchowego
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Voskolix jest łatwy i wygodny w stosowaniu. Może być aplikowany w pozycji siedzącej, leżącej lub stojącej

Stosowanie

Stosować 1 -2 razy w tygodniu w celu zapobiegania gromadzenia się woskowinyW razie konieczności usuwania woskowiny prez lekarza,
zaplikować 1 - 2 dawek preparatu voskolix dwa razy dziennie przez okres 4-5 dni przed wizytą u lekarza#℣佐⌡⌀ 搀愀眀欀愀 猀琀愀渀漀眀椀  渀愀挀椁嬀渀椁ᤀ挀椀攀
aplikatora)

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć aplikator 3-4 razy do pojawienia się preparatuPrzy naciskaniu trzymaj końcówkę douszną
aplikatora skierowaną do siebie. To postępowanie prZygotuje dozownik do pierwszego bezpiecznego użycia preparatu

Aplikacja

•Preparat ogrzać w dłoni do temperatury ciała•Odciągnąć delikatnie małżowinę uszną do góry i do tyłu•Trzymając buteleczkę w pionowej
pozycji przybliż końcówkę douszną aplikatora do przewodu słuchowego zewnetrznego i naciśnij aplikator 1 - 2 razy, by preparat został
podany do przewodu słuchowego•powtórz czynności w drugim uchu•po użyciu końcówkę aplikatora opłukać w gorącej wodzie  
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