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Otosan, Naturalne krople do uszu z bio organicznymi
ekstraktami olejkowymi, 10 ml
 

Cena: 18,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHARMA HOUSE POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
Otosan Naturalne krople do uszu to naturalny wyrób medyczny wskazany do stosowania w przypadku:

bólu ucha,
nadmiernego gromadzenia się woskowiny,
przesuszenia skóry ucha,
stanów zapalnych skóry,
egzemy,
łuszczycy,
grzybicy.

 Właściwości
Produkt przywracający dobre samopoczucie i fizjologiczną równowagę ucha dzięki synergistycznemu działaniu naturalnych składników
o wszechstronnym działaniu.

Olej ze słodkich migdałów zmiękcza wydzielinę, ułatwia jej usunięcie oraz pielęgnuje i uodparnia skórę. Dzięki doskonałej
tolerancji może być stosowany do skóry delikatnej i wrażliwej.
Organiczny olej z ogórecznika lekarskiego to skuteczny emolient, który zmniejsza przekrwienie, stymuluje regenerację
komórkową oraz poprawia elastyczność skóry, jednocześnie głęboko ją odżywiając.
Olej z nasion czarnej porzeczki, organiczne olejki z kwiatów pelargonii pachnącej, goździków i jałowca dzięki wysokiej zawartości
kwasów Omega-3, które hamują biosyntezę prostaglandyn i stymulują produkcję kortyzolu i dzięki temu działają
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i kojąco.
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Bisabolol zmniejsza pobudliwość neuronalną i działa uspokajająco.
Ekstrakt z propolisu oraz olejek kajeputowy mają działanie oczyszczające, antyseptyczne i przeciwbólowe pozwalające
złagodzić ból ucha.

 Składniki
olej ze słodkich migdałów, olej z nasion czarnej porzeczki 2,5%, olej z nasion ogórecznika*, olejek kajeputowy*, olejek z owoców jałowca*,
olejek goździkowy*, propolis, olejek z kwiatów pelargonii pachnącej, bisabolol, octan tokoferolu, niezmydlająca się frakcja oleju sojowego,
niezmydlająca się frakcja oleju słonecznikowego, cytronelol, limonen, geraniol, eugenol, linalol, cytral, isoeugenol.

*Organiczne/Bio

Stosowanie
Należy przechylić głowę na bok i zakroplić 4-5 kropli do ucha. Poczekać kilka minut z przechyloną głową, żeby umożliwić działanie, a
następnie delikatnie usunąć nadmiar. Stosować raz w tygodniu, aby zapobiec gromadzeniu się woskowiny; 2-4 razy dziennie przez 3-5
dni w przypadku nadmiaru woskowiny, podrażnień skóry i zaczerwienienia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują
się.
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