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FIORDA MAX MD 30 pastylek do ssania
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Fiorda MAX MD pastylki do ssania

Wspomagają przywrócenie równowagi i pierwotnych funkcji ochronnych błony śluzowej gardła podczas stanów zapalnych i bólu
wywołanego różnymi czynnikami.

Skład
Wyciąg wodny z porostu islandzkiego, wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, guma arabska, syrop sorbitolowy, syrop maltitolowy, woda,
olejek z trawy cytrynowej, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy, olejek lawendowy, wosk carnauba, surkaloza.

Zawartość opakowania
W opakowaniu znajduje się 30 pastylek do ssania.

Działanie
Pastylki Fiorda MAX MD tworzą na powierzchni błony śluzowej gardła i jamy ustnej ochronną błonę, która zmniejsza jej reaktywność na
czynniki drażniące. Tym samym produkt nawilża oraz łagodzi ból i podrażnienia śluzówki. Dodatek olejków eterycznych sprawia, że
pastylki posiadają przyjemny smak oraz zapewniają poczucie świeżości.

Przeznaczenie produktu
Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6 roku życia.

Wskazania
Pastylki zaleca się przyjmować w celu łagodzenia dolegliwości bakteryjnych i wirusowych infekcji jamy ustnej, gardła i krtani
(podrażnienie, ból) oraz w celu łagodzenia podrażnień wywołanych przez czynniki fizyczne (pył, kurz, alergeny).

Stosowanie produktu
1 pastylka, kilka razy na dobę (w zależności od potrzeb).
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 Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie przegryzać i nie połykać.
W przypadku wcześniejszego wystąpienia reakcji alergicznych, przez zażyciem należy skontaktować się z lekarzem.

Uwagi i środki ostrożności
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Ze względu na obecność sorbitolu i maltitolu (substancje słodzące) istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Substancje śluzowe zawarte w wyrobie mogą opóźniać wchłanianie równocześnie podawanych leków. Należy zachować minimum 30
minut przerwy pomiędzy przyjęciem wyrobu i innych produktów leczniczych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
Pastylki mogą być podawane dzieciom jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
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