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Bloxin, żel do jamy ustnej w sprayu, 20ml
 

Cena: 27,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Wyrób medyczny Bloxin to nowy sposób na codzienną, dodatkową ochronę przed wirusami, w miejscu ich wnikania.
Jak działa Bloxin?
Dzięki zawartości trzech substancji, których działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych:
Jota-karagen
Ektoina
Kwas hialuronowy
Bloxin tworzy na błonie śluzowej warstwę ochronną, która wspomaga naturalną barierowość błony śluzowej nosa i stanowi
mechaniczną barierę przed wnikaniem do organizmu i namnażaniem się patogenów.

Kiedy stosować Bloxin?

Ochrona przed wirusami powodującymi infekcje górnych dróg oddechowych
Blokuje wnikanie wirusów do komórek, dzięki czemu chroni przed wysoce zakaźnymi infekcjami wirusowymi górnych dróg
oddechowych(grypą i przeziębieniem, wywołanymi wirusem grypy i koronawirusami oraz przed COVID-19, wywołaną koronawirusem
SARS-CoV-2).
Blokuje namnażanie się wirusów, a tym samym przeciwdziała pojawieniu się objawów choroby.
Chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa (przez ograniczenie transmisji z osób chorychz objawami lub zakażonych bezobjawowych
na inne osoby).
Chroni przed stanami suchości oraz przed podrażnieniami błony śluzowej nosa i jamy ustnej przez czynniki środowiskowe, które mogą
ułatwiać wirusom wnikanie do komórek i namnażanie.
Pomocniczo w przebiegu infekcji już nabytej (łagodzenie objawów)
Łagodzi objawy infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych, m.in zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenia gardła (wywołanymi
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wirusami grypy i koronawirusami, w tym SARS-CoV-2) oraz zmniejsza suchość gardła.
Skraca czas trwania choroby wywołanej przez infekcję wirusową błony śluzowej nosa lub gardła.
Zmniejsza prawdopodobieństwo nadkażenia bakteryjnego, które często następuje po zakażeniu wirusowym.

Grupa wiekowa:

Dla dorosłych oraz dla dzieci po pierwszym roku życia.

Dawkowanie:

Możliwość stosowania regularnego co 4-5 godzin, lub doraźnego wedle potrzeby.

 Producent:

USP ZDROWIE
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