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Miramile tonsil, spray do jamy ustnej i gardła, 30 ml
 

Cena: 30,39 zł

Opis słownikowy

Postać spray

Producent Valentis

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Opis Miramile tonsil, spray do jamy ustnej i gardła, 30 ml

Opis

Wyrób medyczny. Miramile, spray do jamy ustnej i gardła. 

Skład

olejek z balsamowca mirry,  olejek z rokitnika zwyczajnego,  olejek z nagietka,  olejek z pomarańczy słodkiej,  olejek z gorzkich
migdałów,  olejek eteryczny z tymianku, olejek mięty pieprzowej,  olej rzepakowy,

Działanie

Zawarta w Miramile® Tonsil mieszanka olejków roślinnych (olejek z rokitnika zwyczajnego) tworzy na śluzówce błonę ochronną,
pozwalającą utrzymać integralność błony śluzowej przez ochronę przed zewnętrznymi szkodliwymi czynnikami i patogenami. Działanie
nawilżające i zmiękczające (olejek z balsamowca mirry, olejek z nagietka) pozwala ukoić podrażnioną błonę śluzową i łagodzi objawy
zapalenia (suchość, drapanie w gardle, ból gardła, problemy z połykaniem, chrypka, uczucie ciała obcego w gardle, itp.). Olejki eteryczne
zawarte w Miramile® Tonsil dodano, aby nadać zapach i poprawić smak preparatu.

Wskazania

Miramile® Tonsil spray do jamy ustnej i gardła jest stosowany:

• pomocniczo w zapalenia gardła i chrypki (np. zapalenie gardła, przeziębienie, angina, zapalenie krtani, zapalenie jamy ustnej, zapalenie
dziąseł);
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• w celu łagodzenia objawów takich jak: suchość, drapanie w gardle, problemy z połykaniem, uczucie ciała obcego w gardle, itp.; 

• w celu zmniejszenie obrzęku śluzówki;

• do ochrony przy podrażnieniu jamy ustnej lub gardła przed działaniem zewnętrznych szkodliwych czynników i patogenów;

• do nawilżenia śluzówki gardła i przełyku;

Sposób użycia wyrobu medycznego

Stosować do jamy ustnej i gardła. U osób dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat.

Stosować 2 – 3 razy dziennie po kilka dawek rozpylanych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik produktu. 

Nie zaleca sie stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Chronić przed kontaktem z oczami.

Produkt może pozostawić plamy, jeśli został rozpylony na ubranie.

W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy przerwać stosowanie i skonsultować sie z lekarzem.

Dzieci mogą stosować spray wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Jeżeli objawy nie mijają, należy skonsultować sie z lekarzem
lub farmaceutą.

W przypadku uszkodzenia opakowania, znajdującego sie w nim produktu nie można stosować. 
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