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Fiorda Vocal MD owoce leśne *30 pastylki do ssania
 

Cena: 20,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastyl.do ssania

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  1 pastylka zawiera:

ekstrakt z porostu islandzkiego, aromat: ekstrakt z czarnej porzeczki, ekstrakt z borówki, ekstrakt z żurawiny, ekstrakt z truskawek,
ekstrakt z czarnego bzu; ekstrakt z prawoślazu, hialuronian sodu, guma arabska, syrop sorbitolowy, syrop maltitolowy, kwas cytrynowy,
olej roślinny z woskiem carnauba, sukraloza, woda oczyszczona.
Produkt zawiera substancję słodzącą.
Bez dodatku cukru.
Zawiera naturalnie występujące cukry.
Wskazania:  łagodzenie podrażnień błony śluzowej, w trakcie leczenia zasadniczego stanów zapalnych jamy ustnej, gardła i strun
głosowych,
łagodzenie objawów suchości w gardle, chrypki i suchego kaszlu,
poprawa emisji głosu, szczególnie przez osoby nadwyrężające struny głosowe (śpiewacy, lektorzy, nauczyciele i wykładowcy),
łagodzenie podrażnień spowodowanych oddychaniem suchym powietrzem (np. w pomieszczeniach ogrzewanych i klimatyzowanych),
kserostomia (suchość jamy ustnej),
wspomagające w przypadku odczucia bólu i trudności w przełykaniu.
Opis produktu:  Wyrób zawiera wyciąg z porostu islandzkiego oraz prawoślazu. Zawarte w nich substancje śluzowe powlekają
podrażnioną błonę śluzową, tworząc ochronną powlokę, która izoluje błonę śluzową przed czynnikami drażniącymi, takimi jak: suche,
zimne czy zanieczyszczone powietrze, pyły, smog, alergeny, czynniki infekcyjne. Dzięki temu wyrób przynosi ulgę podrażnionemu gardłu,
łagodzi odczucie bólu i suchy kaszel, będący wynikiem podrażnienia gardła.

Zawarty w wyrobie Fiorda®Vocal MD kwas hialuronowy w postaci hialuronianu sodu jest naturalnym mukopolisacharydem, który
wykazuje zdolność wiązania i zatrzymania wody w komórkach, dzięki czemu ułatwia utrzymanie odpowiedniego nawilżenia błony
śluzowej jamy ustnej, gardła i strun głosowych.

Wyrób wspomaga przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej.
Sposób użycia:  dorośli i dzieci powyżej 4.roku życia: 1 pastylka kilka razy dziennie.

Pastylkę zaleca się ssać powoli. Pastylek nie należy połykać ani rozgryzać.
Wyrób medyczny Fiorda® Vocal MD może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.
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Status:  wyrób medyczny leczniczy

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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