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Isla Junior, pastylki do ssania o smaku truskawkowym, 20
pastylek
 

Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 20 pastylek do ssania

Producent SALVEO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Lichenis islandici extractum

Opis produktu
 

Opis
Isla Junior, pastylki do ssania o smaku truskawkowym. Specjalny ziołowy ekstrakt zawarty w pastylkach składa się w ponad 80% z
mucyn, który uwalnia się podczas ssania i tworzy powłokę ochronną, która działa jak balsam na błonę śluzową jamy ustnej, gardła i
krtani, chroniąc tym samym przed podrażnieniami i wpływem szkodliwych czynników. Dodatkowo pobudza wydzielanie śliny, co
powoduje regenerację błony śluzowej. Dzięki temu ustępują najczęściej spotykane dolegliwości związane z przeziębieniem i
podrażnieniem gardła, takie jak drapanie w gardle, chrypka i suchość błony śluzowej gardła i krtani. Zmniejszają się trudności w
przełykaniu i ból gardła.

Zastosowanie

Dolegliwości związanych z przeziębieniem i podrażnieniami gardła, drapanie w gardle i chrypka.
Ochrona suchej i podrażnionej błony śluzowej gardła i krtani, dzięki czemu preparat zmniejsza trudności w przełykaniu i koi ból
gardła.
Utrudnione oddychanie przez nos.

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 4. roku życia w zależności od potrzeb, powoli ssać do 6 pastylek w ciągu dnia.
Przed podaniem należy upewnić się, że dzieci umieją bezpiecznie ssać pastylki.
W razie potrzeby może być stosowany długoterminowo.
Jeśli po 10-dniowym stosowaniu nie nastąpiła poprawa, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład
1 pastylka zawiera 80 mg wyciągu wodnego z porostu islandzkiego (0,4- 0,8 : 1).
Substancje dodatkowe: woda oczyszczona, guma arabska, sorbitol, maltitol, glikozydy stewiolowe, kwas askorbinowy (witamina
C),pantotenianwapnia, glukonian cynku, naturalny aromat truskawkowy, roślinny ekstrakt koloryzujący (ekstrakt z marchwi/czarnej
porzeczki), trójglicerydy średniołańcuchowe.
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Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze nieprzekraczającej 25 stopni Celsjusza.
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