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Vicks VapoRub maść 100 g
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać maść

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Vicks VapoRub maść
Opakowanie:  100g
Skład:  Olejek eukaliptusowy, lovementol, olejek terpentynowy, kamfora
Działanie:  Kamfora, olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy działają zewnętrznie jako środki do nacierania i mają szerokie
zastosowanie w preparatach na kaszel i przeziębienie.

Mentol, używany do łagodzenia objawów przeziębienia przez inhalację lub jako maść, działa miejscowo poprzez rozszerzanie naczyń
krwionośnych powodując odczucie zimna oraz działając łagodnie znieczulająco.

Składniki aktywne Vicks VapoRub łagodzą także dolegliwości górnych dróg oddechowych w katarze. Mentol i kamfora łagodzą obrzęk
śluzówek małżowin nosowych oraz łagodzą kaszel poprzez działanie łagodnie znieczulające. Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy
działają pobudzająco na wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych, pobudzając odkrztuszanie.
Wskazania:  Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w
przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania ("zatkanego nosa")
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; Czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych oraz
stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych.
Sposób użycia:  Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 łyżeczkę nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 4 razy dziennie

Dzieci od 5 do 12 roku życia: 1/2 łyżeczki nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy dziennie
Status:  Produkt 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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