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Aboca, Fitonasal, Skoncentrowany spray udrażniający i
rozrzedzający wydzielinę, 30 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Fitonasal skoncentrowany spray jest ochronnym preparat udrażaniającym nos do stosowania we wszystkich przypadkach przeziębienia,
alergii, a także w razie występowania niedrożności i podrażnienia jam nosowych, związanych zarówno ze schorzeniami przewlekłymi, jak
i ostrymi.

Fitonasal skoncentrowany spray jest wyrobem medycznym, którego działanie wynika ze wszystkich składników formuły. Szczególne
właściwości posiada Tannisal-FL, naturalny kompleks molekularny, składający się z tanin, flawonoidów i halitu. Wraz z gliceryną roślinną
odpowiada on za nastepujące działanie produktu:

1. Niefarmakologiczne działanie udrażniające, związane z:

miejscowym działaniem ściągającym, powstającym dzięki niespecyficznej interakcji między produktem a białkami, między
innymi bradykaniną, mediatorem stanu zapalnego, obecnym w wydzielinie nosowej, zarazem pozwalającej na ich usuwanie
zbilansowaną i standaryzowana osmolalnością (750 mOsm/Kg) sprzyjającą przenikaniu wydzielin z niedrożnej błony śluzowej
oraz rozrzedzającą śluz i pomagającą w jego usuwaniu, również dzięki fizycznemu działaniu oczyszczania jamy nosowej, bez
wywoływania podrażnienia i suchości

2. Działaniem ochronnym, dzięki działaniu mukoadhezyjnemu i antyoksydacyjnemu, sprzyjającemu utrzymaniu bariery nabłonka i
procesowi regeneracji błony śluzowej

Naturalne aromaty eukaliptusa i mięty zapewniają przyjemne uczucie świeżości.

Fitonasal nie zawiera udrażniających substancji wazokonstrykcyjnych, dzięki innowacyjnemu, niefarmakologicznemu mechanizmowi
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działania nie powoduje uzależnienia, nie wysusza i nie podraznia błony śluzowej nosa, może byc stosowany wielokrotnie w ciągu dnia,
także przez dłuższy czas.

Wskazania

Fitonasal skoncentrowany spray polecany jest we wszystkich przypadkach

niedrożności i podrażnienia jam nosowych spowodowanych przeziębieniem, również w połączeniu z objawami grypy i alergii
(sezonowej i całorocznej)
objawów występujących w związku z katarem pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego oraz z nieżytem nosa wywołanym
przez czynniki mechaniczno-blokujące (skrzywienie przegrody nosowej).
ze względu na swoje właściwości produkt może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia oraz przez dłuższe okresy.

Produkt może być stosowany począwszy od 6 roku życia.

Dawkowanie

dorośli i młodzieży powyżej 12 roku życia: rozpylić produkt dwukrotnie do każdej jamy nosowej, wydmuchać nos i powtórzyć
aplikację
dzieci od 6 d 12 roku życia: rozpylić produkt po jednym razie do każdej jamy nosowej, wydmuchać nos i powtórzyć aplikację

Po każdym użyciu wyczyścić atomizer z apomocą czystej, wilgotnej szmatki i dokłądnie wysuszyć. Zaleca się stosowanie Fitonasal
skoncentrowany spray kilkakrotnie w ciągu dnia, również w krótkich odstępach czasu oraz powtózenie aplikacji przed snem.

Sposób użycia

Rozpylić 1-2 razy do każdej dziurki, delikatnie wydmuchać nos, a następnie zaaplikować ponownie. W jednolitym rozprowadzeniu
produktu pomocny jest lekki masaż zewnętrznej strony nosa poprzez wykonywanie ruchów wzdłużnych od dołu do góry.
Zaleca się stosowanie Fitonasal 2ACT kilkakrotnie w ciągu dnia, również w krótkich odstępach czasu, a także przed snem, w połączeniu
z plastrami ułatwiającymi oddychanie.

Skład

ActiFilm: Kompleks zawierający taniny, polisacharydy*, żywice i flawonoidy*. Olejki eteryczne z eukaliptusa i niaouli. Zawiera ponadto:
gumę ksantanową, oleje roślinne, glicerynę, poliglukozyd laurylowy, diester kwasu polihydroksystearynowego i poliglicerolu, węglan
dikaprylu, monogliceryd kwasu oleinowego, sorbinian potasu, alkohol benzylowy.
*Składnik z Upraw Ekologicznych

Ważne wskazówki

Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie przycisnąć dozownik, aby usunąć z niego powietrze. Wstrząsnąć butelką przed pierwszym
użyciem. Zaleca się zużycie produktu w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.
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