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RINOTAC spray do nosa, 10ml (butelka z pompką)
 

Cena: 20,33 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml (butelka z pompką)

Postać spray do nosa

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Opis produktu leczniczego:

Skład:

Olej sezamowy, witamina E, mirystynian izopropylu, olejek bergamotkowy, olejek goździkowy, przeciwutleniacz.

Działanie

Preparat nadaje się do stosowania zarówno profilaktycznego, jak i uzupełniającego leczenie. Skutecznie koi podrażnioną, suchą i pokrytą
strupami śluzówkę nosa. Formuła Sprayu do nosa Rinotac zawiera wysokowartościowe substancje o właściwościach kojących i
regenerujących uszkodzoną śluzówkę oraz łagodzących podrażnienia. Dodatkowo działa ochronnie i zabezpiecza przed ponownym
podrażnieniem. Pomaga również utrzymać właściwy poziom wilgotności i elastyczności. W składzie preparatu znajdziemy witaminę
E,która działa antyoksydacyjnie oraz olej sezamowy o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych i olejki eteryczne.

Zastosowanie

Wyrób medyczny Rinotac spray do nosa przeznaczony do stosowania profilaktycznego lub jako uzupełnienie leczenia błony śluzowej
nosa przy katarze, przeziębieniu, katarze alergicznym, do stosowania także w przypadku podrażnienia i suchości śluzówki nosa
wywołanych np. przez suche powietrze. Odpowiedni dla osób ze skłonnością do tworzenia się strupów w nosie i do stosowania
wspomagająco podczas przyjmowania leków o działaniu zmniejszającym przekrwienie śluzówki nosa.Informacje dodatkowe: Produkt
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik sprayu.

Sposób użycia.

Preparat można stosować w zależności od indywidualnego zapotrzebowania, nawet do kilku razy dziennie. W innym przypadku zaleca
się u dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia stosować 1-3 dawki do każdego otworu nosowego 2-3 razy dziennie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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