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Softimer spray, 30ml
 

Cena: 9,98 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skład

wyciąg suchy z chrząstnicy kędzierzawej, sól morska, glicerol, sorbinian potasu, kwas cytrynowy, woda oczyszczona
SPRAY NA GARDŁO
Na problemy z:

chrypką
drapaniem
suchością w gardle

Działanie

Wyrób medyczny Softimer zawiera kompozycję naturalnych składników, które działają osłaniająco, nawilżająco i zmiękczająco na
wysuszoną błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Dzięki tym właściwościom preparat zmniejsza podrażnienia spowodowane suchością
śluzowki i eliminuje uczucie suchości i drapania w gardle. Najważniejszym składnikiem jest bogaty w związki śluzowe wyciąg z
chrząstnicy kędzierzawej, wzbogacony dodatkiem soli morskiej, której cenne związki mineralne wzmacniają działanie wyrobu chroniąc
gardło i struny głosowe. Preparat rozpylony w postaci mgiełki powleka błonę śluzową jamy ustnej i gardła ochronnym filmem, łagodząc
dolegliwości związane z jej suchością i podrażnieniem.

Zastosowanie

Wyrób medyczny Softimer zalecany jest we wszystkich stanach uczucia suchości jamy ustnej i gardła, bez względu na ich pochodzenie i
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przyczyny powstania.
Instrukcja dotycząca stosowania
Stosować miejscowo, doustnie.
Przed użyciem wstrząsnąć. Przekręcić końcówkę aplikatora do pozycji poziomej. Umieścić aplikator w jamie ustnej ustawiając jego
wylot w kierunku gardła. Mocno naciskając rozpylić 1-2 dawki preparatu. Czynność powtarzać zgodnie z zaleconym dawkowaniem.
Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk aplikatora w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu.
Aplikator pozwala na rozpylenie preparatu w odpowiedniej dawce i miejscu.
Zaleca się podawać 3-4 razy dziennie po 1-2 dawki jednorazowo, powtarzając czynność w miarę potrzeby.
Softimer jest produktem bezpiecznym i można go stosować wg własnych potrzeb, bez ograniczeń ilościowych.

Producent:

Hasco-Lek
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