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OTRIVIN ODDYCHAJ CZYSTO - 100ml DLA DZIECI
 

Cena: 27,34 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 ml

POSTAĆ AEROZOL DO NOSA

PRODUCENT GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Otrivin Oddychaj Czysto dla dzieci to aerozol do nosa odpowiedni dla niemowląt i dzieci już od 2 tygodnia życia. Wyrób medyczny
przeznaczony jest do codziennego oczyszczania nosa w celu usuwania nadmiaru wydzieliny z jamy nosowej. Udrożniony nos pozwala
dziecku swobodnie oddychać i umożliwia zredukować negatywne uczucia w przypadku trudności w zasypianiu i jedzeniu, które mogą
występować przy zapchanym nosie. 100% naturalny izotoniczny roztwór wody morskiej ma postać drobnej mgiełki, dzięki czemu
możliwe jest łagodne i dokładne oczyszczanie zatkanego nosa dziecka i usuwanie wydzieliny.

Działanie
Dla dzieci i niemowląt od 2 tygodnia życia do stosowania w celu:

łagodnego oczyszczania jamy nosowej w przypadku zatkania nosa, np. w przebiegu przeziębienia lub chorób alergicznych, dzięki
wypłukiwaniu nadmiaru śluzu lub alergenów, na przykład kurzu lub pyłków;
łagodzenia podrażnionych dróg oddechowych;
nawilżania wysuszonej lub podrażnionej błony śluzowej nosa w przypadku niewielkiego podrażnienia nosa lub niskiej wilgotności
powietrza (np. w pomieszczeniach z ogrzewaniem/klimatyzacją, na dużej wysokości nad poziomem morza, w trakcie podróży
lotniczych),
rozrzedzania i rozcieńczania wydzieliny z nosa oraz wspomagania jej usuwania,
codziennego oczyszczania nosa, szczególnie u niemowląt, które nie są jeszcze zdolnych do samodzielnego wydmuchiwania
nosa.

Sposób użycia
Produkt stosuje się zazwyczaj 1–2 razy na dobę do każdego otworu nosowego.
W razie potrzeby produkt można stosować tak często, jak to konieczne.

Otrivin Oddychaj Czysto dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci .
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Woda morska i woda oczyszczona.
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