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SEPTINUM SILVER KIDS spray 30ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis produktu
 

Septinum silver ziołowy spray dla dzieci z dodatkiem nanosrebra do jamy ustnej i gardła

Spray Septinum można stosować wspomagająco w leczeniu zapalenia gardła, jamy ustnej i migdałków podniebiennych oraz w stanie po
usunięciu migdałków podniebiennych wywołane przez infekcje bakteryjne i wirusowe.
Porost islandzki zawarty w spray'u działa osłaniająco i ochronnie. Spray pokrywa błonę śluzową gardła filmem, dzięki czemu łagodzi ból,
podrażnienie, pieczenie i uczucie suchości gardła i jamy ustnej oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych
(takich jak suche lub zimne powietrze), wspomagając przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji
ochronnej. Obecne w preparacie nanocząsteczki srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów. Dodatkowo spray działa nawilżająco i
odświeżająco na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Aby zapewnić pełną skuteczność preparatu, nie należy pić ani jeść przez co najmniej godzinę po zastosowaniu spray’u.
Czas stosowania wyrobu medycznego Septinum silver spray kids zależy od okresu utrzymywania się dolegliwości, jednak nie powinien
być dłuższy niż 7 dni.

Przeznaczony dla dzieci od 2. roku życia.

Skład:
Woda, gliceryna, ekstrakt glikolowo-wodny z szałwii, suchy ekstrakt z porostu islandzkiego (4:1), nanosrebro (5 ppm), polisorbat 80,
aromat truskawkowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas cytrynowy.

Sposób użycia:
STOSOWAĆ TYLKO POD KONTROLĄ OSOBY DOROSŁEJ.

Należy stosować 3-4 razy dziennie po 3-4 dawki spray’u. Każdorazowo przed użyciem wyrobu medycznego zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aż do pojawienia się roztworu. Końcówkę
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dozownika wprowadzić do ust tak, aby rozpylany roztwór powlekał tylną ścianę gardła. Trzymając butelkę pionowo, nacisnąć dozownik,
co spowoduje łagodne podanie dawki roztworu.

Producent:
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31,
01-918 Warszawa
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