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GeloVox, tabletki do ssania na gardło, smak cytrusowo-
mentolowy, 20 tabletek
 

Cena: 32,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabletek do ssania

Postać tabletki do ssania

Producent SIROSCAN SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
GeloVox, wyrób medyczny w postaci tabletek do ssania smaku cytrusowo-mentolowym o właściwościach nawilżających gardło.
Podczas ssania wytwarza się oryginalny kompleks hydrożelowy zawierający kwas hialuronowy, który przylega do błon śluzowych
tworząc powłokę, która długo i dokładnie nawilża, sprzyjając regeneracji wysuszonej śluzówki oraz ochraniając podrażnione miejsca.

Zastosowanie

Chrypka,
Suchość błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
Nieproduktywny suchy kaszel - tzw. kaszel odruchowy,
Wspomagająco w czynnościowych zaburzeniach głosu spowodowanych m.in: wysiłkiem głosowym (nauczyciele, wykładowcy,
aktorzy, trenerzy personalni), infekcjami nosa i gardła, stosowaniem leków wziewnych, zanieczyszczeniem powietrza, paleniem
papierosów.

Zalecane spożycie

Kilka razy dziennie ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia tabletkę, w zależności od potrzeb, np. co 2 – 3 godziny ssać 1
tabletkę najlepiej po posiłku.
Do 6 tabletek do ssania dziennie.
Tabletek do ssania nie należy rozgryzać ani połykać w całości.

Skład
Ksantan, karbomer, hialuronian sodu, izomalt, wodorowęglan sodu, ksylitol, kwas cytrynowy, makrogol, substancje smakowe
(pomarańcz-grejpfrut, mięta pieprzowa), monowodorofosforan potasu, stearynian cynku, dwutlenek krzemu, sukraloza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie zaleca się stosowania tabletek do ssania u osób ze znacznie ograniczoną produkcją śliny.
Nie należy stosować tabletek na gardło razem z innymi środkami stosowanymi doustnie.
Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.
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Dodatkowe informacje

Chronić przed dziećmi.
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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