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GARDVIT A+E SPRAY 30ml
 

Cena: 29,24 PLN

Opis produktu
 

GARDVIT A+E SPRAY 30ml

GardVit A + E to polski, innowacyjny preparat, przeznaczony specjalnie dla osób pracujących głosem i mających przewlekłe kłopoty z
gardłem w różnej formie jak np: suchość gardła, chrypa, suchy kaszel, kaszel palacza.

GardVit A+E jest płynem w formie wygodnego sprayu do gardła, dlatego idealnie i natychmiast nawilża wysuszone gardło. Jest to
zasadnicza różnica i przewaga GardVit-u nad różnego rodzaju tabletkami, żelkami czy lizakami na chrypę i suchość gardła.

W preparacie GardVit A+E zawarta jest standaryzowana ilość witamin A i E. Ilość witaminy A w jednej aplikacji wynosi 200 µg, witaminy
E 2 mg, co przy zalecanym dawkowaniu stanowi 75% *ZDS dla witaminy A i 50% *ZDS dla witaminy E. (*ZDS- zalecane dzienne spożycie)

Gardvit zawiera w swoim składzie substancje, takie jak:
Aloes
Wspomaga leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Nawilża wysuszoną śluzówkę
gardła. Wspomaga utrzymanie funkcji odpornościowych i przyspiesza regenerację śluzówki.

Witamina A
Ułatwia regenerację błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Witamina E
Wspomaga ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników, utrzymuje integralność błon komórkowych (wolne rodniki zawarte
są między innymi w dymie tytoniowym).

Gliceryna i woda
Mają przede wszystkim działanie nawilżające.

Sposób użycia:
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Dzieci od 6 do 14 roku życia: rozpylić do 3 dawek preparatu na język, przy wstrzymanym oddechu. Stosować maksymalnie 3 razy w
ciągu dnia pod kontrolą dorosłych.
Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: wstrzymać oddech i rozpylić do 4 dawek na język lub tylną ścianę gardła nie więcej niż 5 razy w
ciągu dnia. Preparat stosować po posiłku.

Skład:
Aqua Purificata, Glycerin (E422), Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate (E433), Tocopheryl Acetate, Aloe Vera Extract, Sodium Benzoate
(E211), Potassium Sorbate (E202), Retinyl Palmitate (and) Caprylic/Caprylic Triglyceride (and) Tocopherol, Mentha Piperita (Peppermint)
Oil, Lactic Acid (E270).

Przeciwwskazania:
Nie wolno używać preparatu do oczu.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować wyrobu u dzieci poniżej 6. roku życia, w ciąży, w okresie karmienia piersią.
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