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Larimax T, spray, 20 ml
 

Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Postać spray

Producent Tactica Pharmaceuticals

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Nagietek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Larimax T, spray, 20 ml

Dla dzieci powyżej 2. roku życia i dorosłych.
Do stosowania w przypadkach podrażnień lub stanów zapalnych jamy ustnej i błony śluzowej gardła.
Łagodzi podrażnienia, dyskomfort, ból oraz uczucie drapania i chropowatości w gardle.
Zawiera naturalne olejki.

Skład Larimax T, spray, 20 ml

olej ro?linny, olej z rokitnika zwyczajnego (Oleum Hippophaes), olejowy ekstrakt z
kwiatu nagietka (Oleum Calendulae), olejek bergamotkowy (Oleum Bergamii).

Działanie Larimax T, spray, 20 ml

LARIMAX T spray pokrywa uszkodzoną lub podrażnioną błonę śluzową, tworząc warstwę ochronną. Dzięki temu pomaga utrzymać
wilgotność i elastyczność błony śluzowej. Zmniejsza uczucie drapania i dyskomfortu, ułatwiając przełykanie.

Wskazania Larimax T, spray, 20 ml
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LARIMAX T spray stosuje się w przypadku podrażnień lub stanów zapalnych jamy ustnej i błony śluzowej gardła. Produkt może być
stosowany u dzieci powyżej 2. roku życia.

Dawkowanie Larimax T, spray, 20 ml

Stosować 3 razy dziennie, do czasu ustąpienia objawów choroby, ale jeśli nie ustąpią po tygodniu, zasięgnąć porady lekarza.

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Skieruj dyszę dozownika w stronę jamy ustnej.
3. Przekręcić końcówkę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
4. Umieścić końcówkę rozpylacza w jamie ustnej.
5. Za pierwszym razem nacisnąć końcówkę rozpylacza 2-3 razy. Przy jednorazowym naciśnięciu dozownika zostaje zaaplikowane około
200 mg produktu.
6. Po użyciu oczyścić dyszę dozownika jednorazową chusteczką i obrócić do pozycji wyjściowej.

Informacje dodatkowe Larimax T, spray, 20 ml

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników, należy używać wyrobu medycznego pod nadzorem
lekarza lub zaprzestać jego stosowania.
U dzieci poniżej 6. roku życia stosować pod nadzorem osoby dorosłej.
Unikać kontaktu z oczami.
Produkt może pozostawiać plamy na odzieży.
Ze względów higienicznych produkt przeznaczony do stosowania przez jedną osobę.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.
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