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Cevitt Gardło, cytryna, 20 tabletek do ssania
 

Cena: 29,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ALPEN PHARMA AG S.A.

Opis produktu
 

Tabletki do ssania Cevitt Gardło to wyrób medyczny o unikatowym składzie i potrójnym mechanizmie działania. Kompozycja z kwasem
hialuronowym cynkiem raz witaminą C nawilża i regeneruje gardło, chroni błonę śluzową, a także przynosi ulgę w kaszlu. Tabletki Cevvit
Gardło skutecznie łagodzą dolegliwości związane z wysuszeniem, stanem zapalnym czy infekcją gardła. Mają pyszny cytrynowy smak.

 

Cevitt gardło – właściwości tabletek

W połączeniu ze śliną tworzą hydrożelową powłokę ochronną, która otula podrażnioną błonę śluzową gardła. Dzięki temu błona śluzowa
zostaje długotrwale nawilżona i może się zregenerować. Hydrożelowy kompleks łagodzi również najbardziej uporczywe objawy, takie jak
nadmierna suchość błony śluzowej gardła, pieczenie, drapanie w gardle czy chrypka i trudności z połykaniem. Tabletki zawierają 
witaminę C i cynk, które wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie

Do stosowania w leczeniu podrażnień wywołujących kaszel, podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związanych z
nimi: bólu gardła, utrudnionego przełykania i chrypki.
Dla dorosłych i dzieci po 6 roku życia.

Sposób użycia 

Jak stosować tabletki do ssania Cevitt Gardło?

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: należy powoli ssać 1 tabletkę co 4-5 godzin; nie należy stosować więcej niż 3 tabletki dziennie.
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Dorośli i dzieci po 10 roku życia: należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny; nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

 

Składniki

Tabletki Cevitt Gardło – skład

Karbomer, ksantan, hialuronian sodu, mannitol, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy, aspartam, witamina C, aromat, cytrynian
cynku dwuwodny.

 

1 tabletka zawiera:

1,5 mg (15%)* cynku oraz 12 mg (15%)* witaminy C.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Tabletek do ssania Cevitt Gardło nie powinno się stosować:

w przypadku znacząco ograniczonego wytwarzania śliny (np. w przypadku syndromu Sjögrena),
jeśli pacjent choruje na fenyloketonurię.

 

Ważne wskazówki

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla dzieci.

 

 

Ostrzeżenia

Nadmierne stosowanie tabletek do ssania Cevitt Gardło może doprowadzić do rozrzedzenia się stolca i działać przeczyszczająco.

Dodatkowe informacje
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Zawiera substancje słodzące.
Zawiera źródło fenyloalaniny.
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