Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

GRINTUSS PEDIATRIC + FITONASAL PEDIATRIC 210g+25ml
Cena: 29,48 PLN

Opis produktu
GRINTUSS PEDIATRIC KIT ABOCA
Zestaw zawiera syrop Grintuss Pediatric, spray do nosa Fitonasal Pediatric oraz broszurę informacyjną na temat kaszlu i zatkanego
nosa.
GRINTUSS PEDIATRIC SYROP DLA DZIECI
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 dzieci powyżej 1. roku życia.
Grintuss jest produktem na bazie miodu i kompleksów molekularnych, który ma działanie ochronne, a w rezultacie łagodzące na górne
drogi oddechowe.
W syropie znajdują się składniki, pochodzące z upraw ekologicznych, nie posiada glutenu i ma przyjemny smak i zapach.
Skład:
Miód, kompleks molekularny żywic, polisacharydów, flawonoidów z grindelli, babki lancetowatej i kocanki włoskiej* (Poliresin®);
Zawiera ponadto: cukier trzcinowy*; wodę; olejki eteryczne z: cytryny, słodkiej pomarańczy, mirtu; naturalny aromat cytrynowy; gumę
arabską; gumę ksantanową.
Sposób użycia:
Zaleca się przyjęcie 5 ml (jednej łyżeczki) dzieciom powyżej 1. do 6. roku życia i 10 ml (dwóch łyżeczek) dzieciom powyżej 6. roku życia,
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.
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FITONASAL PEDIATRIC SPRAY DO NOSA
Zastosowanie:
Fitonasal Pediatric to niefarmakologiczny preparat udrażniający nos, opracowany specjalnie do odtykania nosa w przypadku
niedrożności i podrażnienia jam nosowych spowodowanych objawami grypy, zwykłego przeziębienia, ostrym i przewlekłym alergicznym
nieżytem nosa oraz ostrym i przewlekłym zapaleniem zatok. Wskazany jest również w przypadku kaszlu spowodowanego
przeziębieniem. Można go stosować powyżej 6. miesiąca życia.
Produkt działa dzięki składnikowi TANNISAL, kompleksowi molekularnemu tanin z oczaru wirginijskiego i halitu (soli wydobywanej ze
złóż kopalin, nieprzetworzonej chemicznie), który współdziała z błoną śluzową, pełniąc różne funkcje:
działa udrażniająco, dzięki zbilansowanemu działaniu osmotycznemu, które ułatwia przenikanie wody z zablokowanych tkanek,
nie podrażniając i nie wysuszając błony śluzowej,
działa ochronnie, normalizuje błonę śluzową nosa dzięki przyleganiu substancji czynnych i ich skutecznemu działaniu
przeciwutleniającemu.
Ponadto, dzięki rozpylanemu strumieniowi o stałym przepływie, wykazuje głębokie działanie oczyszczające jam nosowych, usuwając
nadmiar śluzu i znajdujące się w nim czynniki patogenne, podrażniające i alergizujące (wirusy, bakterie, dym, smog, pyłki, substancje
podrażniające itp.).
To działanie jest szczególnie przydatne u niemowląt, które nie potrafią wydmuchać nosa, oraz u dzieci, które robią to w niewłaściwy
sposób. Produkt nadaje się do długoterminowego stosowania – jest w 100% naturalny i nie zawiera konserwantów.
Skład:
Substancje czynne: TANNISAL, naturalny standaryzowany kompleks molekularnym zaiwerający: frakcję taninową z oczaru wirginijskiego
i halit. Ponadto zawiera: wodę, glicerynę roślinną, sok z cytryny, nahcolite (naturalny wodorowęglan sodu).
Sposób użycia:
Stosuj co najmniej 2 razy dziennie, rano i wieczorem, oraz w razie potrzeby.
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