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DESNORAN Spray do nosa 30ml
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Desnoran spray do nosaOpakowanie: 30 mlSkład: Woda oczyszczona, sodu chlorek, glicerol, polisorbat 80, sorbinian potasu,
disodu edytynian.Działanie: Desnoran to wyrób medyczny, który eliminuje jedną z najczęstszych przyczyn chrapania, czyli zbyt silny
rozkurcz mięśni okolic gardła, który pojawia się podczas snu. Powoduje to zwężenie wejścia do gardła, co zaburza przepływ powietrza.
W celu zapewnienia płucom odpowiedniej ilości powietrza zwiększa się szybkość jego przepływu przez gardło. W efekcie wzrostowi
ulega ciśnienie wywierane na gardło, a to prowadzi do drgania języczka i podniebienia miękkiego. Owe wibracje odpowiedzialne są za ten
charakterystyczny, niezwykle irytujący odgłos chrapania. Desnoran wpływa na łatwiejszy przepływ powietrza i redukuje wibracje.
Unikalny skład preparatu działa także nawilżająco i zmiękczająco na śluzówkę gardła oraz powoduje poprawę napięcia jego tkanek.
Wyrób jest bardzo łatwy w aplikacji, dzięki zastosowania specjalnej konstrukcji aplikatora. System „upside-down” sprawia, że preparat
można stosować w każdej pozycji, a system „jet-stream” umożliwia odpowiednie ciśnienie, co gwarantuje dotarcie substancji aktywnych
tam, gdzie trzeba.Dawkowanie: Zaleca się stosować codziennie przed pójściem spać. Aplikacja Desnoranu powinna być ostatnią
czynnością przed spaniem, po zastosowaniu preparatu nie powinno się jeść, pić ani myć zębów, gdyż może to obniżać skuteczność
produktu. Przed zastosowaniem oczyścić dokładnie nos, odchylić głowę lekko do tyłu. Aplikować do każdego otworu nosowego po 4-6
dawek, preparat musi spłynąć tak, aby całkowicie pokryć śluzówkę gardła. Działanie utrzymuje się przez około 7-8 godzin od
zastosowania.Status: Wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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