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Argentin-T, spray do gardła, 20 ml srebro ból
 

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozol do gardła

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Gardło

Opis produktu
 

Opis

Argentin - T to nowoczesny lek na gardło w aerozolu, który może być stosowany:

w zapaleniu gardła,

w infekcjach bakteryjnych gardła i jamy ustnej,

podczas zapalenia migdałków,

w stanach po usunięciu migdałków.

Ten niezwykle skuteczny spray na gardło, już od pierwszego użycia pokrywa błonę śluzową ochronnym filmem. Argentin –T wyróżnia
wśród innych leków na gardło jego unikalny skład, zawierający jony srebra, które działają bakteriobójczo niszcząc mikroorganizmy
powodujące infekcję i ból gardła oraz jamy ustnej. Spray Argentin-T przynosi natychmiastową ulgę, dzięki zawartości metanolu łagodząc
ból i pieczenie gardła a nanocząsteczki srebra zabezpieczają jamę ustną przed dalszym namnażaniem drobnoustrojów.

Działanie

ARGENTIN-T pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem. Obecne w preparacie nanocząsteczki srebra ograniczają rozwój
drobnoustrojów. Zawartość mentolu łagodzi objawy zapalenia, takie jak ból i pieczenie.

Skład

Nanokoloid Ag, mentol, wyciąg z irlandzkich glonów morskich, sole mineralne (chlorki), sorbitol, gliceryna.

Sposób użycia
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Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.

Następnie umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w ustach i naciskając rozpylić 3-4 dawki w kierunku gardła.

Aplikację powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na
srebro metaliczne.

Ostrzeżenia

Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy
używać po upływie terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płynu z dozownikiem) o pojemności 20 ml.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ARKONA

Pozwolenie: DZ 1/09/2012
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