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Isla-Mint, pastylki do ssania, 60 szt
 

Cena: 39,49 zł

Opis słownikowy

Marka Isla

Postać pastylki do ssania

Producent Salveo

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Opis Isla-Mint, pastylki do ssania, 60 szt

Opis

Tabletki do ssania łagodzące chrypkę i kaszel.

Skład

Jedna pastylka zawiera BO mg wodnego wyciągu z porostu islandzkiego (P.4-0,8:1)

Guma arabska, sorbitol parafina ciekła, aspartam, kompleks miedziowy chlorofilu, barwnik E 141, olejek miętowy, woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera cukru (sacharozy).

1 pastylka zawiera substancję słodzącą (zamiennik cukru] sorbitol 392 mg = 0,031 jednostek chlebowych.

Działanie

Substancje zawarte w Ista-Mint działają jak balsam na podrażnioną błonę śluzową. Powlekają błonę śluzową gardła i krtani, chroniąc ją
przed dalszym wpływem szkodliwych czynników. Kojące działanie IslaMint pomaga przywrócić równowagę podrażnionej błonie
śluzowej, zwłaszcza w przypadku dolegliwości spowodowanych przez:

odruch kaszlowy i chrypkę
znaczne obciążenie wiązadeł głosowych (wokalista, mówca]
oddychanie suchym powietrzem (ogrzewanym lub klimatyzowanym]
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utrudnione oddychanie przez nos i suchość w jamie ustnej

Sposób użycia wyrobu medycznego

1-2 pastylki ssać w razie potrzeby kilka razy dziennie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Isla-Mint® nie może być/stosowany w przypadku nadwrażliwość) na którykolwiek składnik zawarty w wyrobie.

Ze względu na zawartość sorbitolu [który jest źródłem fruktozy], produktu nie należy stosować u osób z dziedzicznie występującą
nietolerancją fruktozy, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowych i biegunki.

W przypadku fenyloketonurii (dziedziczna choroba metaboliczna], należy pamiętać, że pastylki zawierają substancję słodzącą -aspartam.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

W bardzo rzadkich przypadkach przy stosowaniu wyrobu może wystąpić działanie przeczyszczające spowodowane przez zamiennik
cukru sorbitol.

Uwagi

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma stwierdzonych danych, które przemawiałyby przeciwko stosowaniu podczas ciąży i karmienia piersią.
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