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GRINTUSS ADULT + GOLAMIR 2ACT 210g+8 tabl. do ssania
 

Cena: 31,44 PLN

Opis produktu
 

GRINTUSS ADULT KIT ABOCA 

Zestaw zawiera syrop Grintuss Adult, tabletki do ssania Golamir oraz broszurę informacyjną o kaszlu i bólu gardła.

GRINTUSS ADULT SYROP DLA DOROSŁYCH
Zastosowanie:
Grintuss to syrop o działaniu ochronnym i łagodzącym górne drogi oddechowe. Działa na kaszel suchy łagodząc podrażnienie błony
śluzowej i na kaszel mokry sprzyjając nawilżeniu i usuwaniu śluzu. Tworzy warstwę ochronną, która przylega do błony śluzowej i chroni
ją przed kontaktem z czynnikami podrażniającymi.
Redukuje tarcie na poziomie krtani, które powoduje kaszel.
Wskazany jest w leczeniu kaszlu, zarówno suchego, jak i mokrego, u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.
Grintuss jest produktem na bazie miodu i kompleksów molekularnych, który ma działanie ochronne, a w rezultacie łagodzące na górne
drogi oddechowe.

Skład:
Miód, kompleks molekularny żywic, polisacharydów, flawonoidów z grindelli, babki lancetowatej i kocanki włoskiej (Poliresin®).
Zawiera ponadto: cukier trzcinowy; wodę; olejki eteryczne z: eukaliptusa, anyżu gwiaździstego, cytryny, naturalny aromat cytrynowy;
gumę arabską; gumę ksantanową.

Sposób użycia:
Zaleca się przyjęcie 10 ml (2 łyżeczek) od dwóch do czterech razy dziennie, podając ostatnią dawkę przed pójściem spać. Wstrząsnąć
przed użyciem. Zawiera łyżeczkę dozującą. Po użyciu mocno zamknąć butelkę i dokładnie umyć łyżeczkę dozującą. Po otwarciu produkt
należy zużyć w przeciągu trzech miesięcy.

GOLAMIR 2ACT
Zastosowanie
Golamir 2Act łagodzi ból i podrażnienie, chroniąc błonę śluzową jamy ustanej i gardła.
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Wskazany jest w przypadkach bólu gardła, który może być wywołany przez czynniki zewnętrzne (wirusy, bakterie, alergeny, dym, smog,
kurz). Produkt wskazany jest także w stanie przeziębienia, w którym wydzielina z nosa, spływając do gardła, może przyczyniać się do
wywołania podrażnienia. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Golamir 2Act, ze względu na swój mechanizm
działania, może być stosowany także w połączeniu z leczeniem farmakologicznym zaleconym przez lekarza.
Dzięki roślinnemu kompleksowi molekularnemu ActiFilm DOL, działa na ból, pieczenie i trudności w przełykaniu, chroniąc błonę śluzową
przed czynnikami wywołującymi podrażnienie. ActiFilm DOL, złożony z tanin, żywic, polisacharydów i flawonoidów, tworzy warstwę
pełniącą rolę bariery o podwójnym działaniu: chroni powierzchnię błony śluzowej; normalizuje błonę śluzową.
Olejki eteryczne z eukaliptusa i mięty pieprzowej zapewniają działanie odświeżające. Produkt nie zawiera glutenu i ma przyjemny smak.

Skład:
ActiFilm DOL, aktywny, naturalny kompleks molekularny złożony z: frakcji taninowej i flawonoidowej z rzepiku pospolitego, frakcji
polisacharydowej z miąższu liści aloesu zwyczajnego, frakcji żywicznej z mirry. Olejki eteryczne z eukaliptusa i mięty pieprzowej. Zawiera
ponadto: cukier trzcinowy, naturalny aromat miętowy i eukaliptusowy

Sposób użycia:
Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki 3-4 razy dziennie, pozostawiając ją do powolnego rozpuszczenia w ustach.
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