
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

ORELON NATURSPRAY 15ml
 

Cena: 7,14 PLN

Opis produktu
 

ORELON NATURSPRAY 15ml

Orelon NaturSpray to bezpieczny i skuteczny wyrób medyczny przeznaczony do regularnej higieny uszu dla dzieci i dorosłych. Zawarta w
preparacie naturalna oliwa z oliwek rozpuszcza i usuwa zalegającą woskowinę oraz dba o nawilżenie kanału słuchowego. Dodatkowo,
obecny w produkcie olejek miętowy, ogrzewa ucho zapewniając przyjemne odczucia podczas użytkowania. Spray do ucha nie zawiera
parafiny ani żadnych substancji syntetycznych: wypełniaczy, konserwantów i barwników.

Codzienna higiena uszu zapobiega gromadzeniu się woskowiny oraz powstawaniu tzw. “korków woskowinowych”, które powodują
pogorszenie słuchu. Ważne jest, aby czyszczenie przewodu słuchowego przeprowadzać we właściwy i bezpieczny sposób.
Niewskazane jest używanie patyczków do uszu, które wpychają woskowinę w głąb ucha, a wprowadzone zbyt daleko, mogą
doprowadzić do uszkodzenia błony bębenkowej.

Orelon NaturSpray zapewnia bezinwazyjną i skuteczną pielęgnację uszu, dlatego odpowiedni jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci.
Właściwie wyprofilowany aplikator pozwala na bezpieczne i łatwe dozowanie, a także umożliwia równomierne rozprowadzenie
preparatu, co wpływa na jego szybkie działanie. Dzięki precyzyjnie dobranym dawkom Orelon NaturSpray jest bardzo wydajny.

Orelon NaturSpray to dwa naturalne składniki o silnym działaniu:
Oliwa z oliwek wykazuje działanie przeciwzapalne,przeciwwirusowe, antybakteryjne oraz nawilżające.
Olejek miętowy posiada właściwości odkażające, przeciwzapalne oraz odświeżające.

Skład:
Oliwa z oliwek, olejek miętowy.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem opakowania Orelon NaturSpray należy wstrząsnąć buteleczkę, a następnie wprowadzić w pionowej pozycji
aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć kilka razy, aż pojawi się płyn. Zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu 1-2
naciśnięcia i delikatnie rozmasować zewnętrzną część ucha. Powtórzyć tę samą czynność w drugim uchu. Po użyciu wyrobu końcówkę
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aplikatora należy umyć pod bieżąca wodą. Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. W
celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.
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