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Aboca Fitonasal Skoncentrowany Spray, 30 ml
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Działanie:
Fitonasal skoncentrowany spray jest ochronnym preparatem udrażniającym nos do stosowania w przypadku przeziębienia, alergii, a
także w razie występowania niedrożności i podrażnienia jam nosowych, związanych zarówno ze schorzeniami przewlekłymi, jak i
ostrymi.

Fitonasal skoncentrowany spray jest produktem, którego działanie wynika ze wszystkich składników formuły. Szczególne właściwości
posiada TANNISAL-FL, kompleks molekularny, składający się z tanin, flawonoidów i halitu.

Wraz z gliceryną roślinną odpowiada on za następujące działanie produktu:
1. niefarmakologiczne działanie udrażniające wynikające ze zbilansowanej i standaryzowanej osmolalności (750 mOsm/Kg) sprzyjającej
przenikaniu wydzielin z niedrożnej błony śluzowej oraz rozrzedzającej śluz i pomagającej w jego usuwaniu, również dzięki fizycznemu
działaniu oczyszczania jamy nosowej, bez wywoływania podrażnienia i suchości.
2. działanie ochronne, dzięki działaniu mukoadhezyjnemu i antyoksydacyjnemu, sprzyjającemu utrzymaniu bariery nabłonka i procesowi
regeneracji błony śluzowej.
Naturalne aromaty eukaliptusa i mięty zapewniają przyjemne uczucie świeżości.
Fitonasal skoncentrowany spray nie zawiera udrażniających substancji wazokonstrykcyjnych, dzięki niefarmakologicznemu
mechanizmowi działania nie powoduje uzależnienia, nie wysusza i nie podrażnia błony śluzowej nosa, może być stosowany wielokrotnie
w ciągu dnia, także przez dłuższy czas. Konserwacja produktu zapewniana jest przez sam proces produkcji dzięki systemowi
sterylizującego filtrowania i pakowaniu w środowisku kontrolowanym mikrobiologicznie, bez użycia konserwantów.

Wskazania:
Fitonasal 2ACT jest wskazany w przypadku niedrożności i podrażnienia błony śluzowej nosa, w objawach grypy, przeziębienia,
alergicznych nieżytach nosa, zapalenia zatok, zarówno ostrego, jak i przewlekłego.

Dawkowanie i sposób użycia:
Dawkowanie dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia: rozpylić produkt dwukrotnie do każdej jamy nosowej, wydmuchać nos i
powtórzyć aplikację.
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Dawkowanie dla dzieci od 6 do 12 roku życia: rozpylić produkt po jednym razie do każdej jamy nosowej, wydmuchać nos i powtórzyć
aplikację.

Po każdym użyciu wyczyścić atomizer za pomocą czystej, wilgotnej szmatki i dokładnie wysuszyć.

Zaleca się stosowanie Fitonasal skoncentrowany spray kilkakrotnie w ciągu dnia, również w krótkich odstępach czasu oraz powtórzenie
aplikacji przed snem.

Opakowanie:
Roztwór do nosa Fitonasal to skoncentrowany spray dostępny w szklanych buteleczkach z atomizerem, z technologią APF (Advanced
Preservative Free), systemem wielokrotnego dawkowania z membraną filtrującą, zapewniającym:

rozpylanie strumienia z dawkowaniem wstępnym - dozownik z pompką i atomizerem uwalnia odpowiednią ilość substancji przy każdym
naciśnięciu, zapewniając jednorodną dawkę
jakość i brak konserwantów - membrana filtrująca zachowuje mikrobiologiczną jakość produktu podczas każdego dozowania, filtrując
powietrze na wejściu. Cecha ta sprawia, że z produktu można korzystać aż do końca daty ważności, bez konieczności zastosowania
sztucznych konserwantów
ochronę środowiska - produkt nie zawiera żadnych gazów nośnych, nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, chronić od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Dbaj o czystość, wyrzuć do kosza.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Stosować wyłącznie do nosa. Unikać kontaktu z
oczami, w razie kontaktu przemyć oczy wodą. W przypadku nieustąpienia objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Patrz data ważności podana na opakowaniu. Nie używać po upływie podanej daty ważności. Okres ważności podany na opakowaniu nie
zmienia się również po pierwszym rozpyleniu produktu.

Skład:
TANNISAL-FL: standaryzowany kompleks molekularny, złożony z frakcji taninowej i frakcji flawonoidów (z oczaru wirginijskiego i
tymianku), halitu (sól wydobywana ze złóż kopalin, nieprzetworzona chemicznie). Woda, gliceryna roślinna, naturalny aromat eukaliptusa
i naturalny aromat mięty. Produkt nie zawiera konserwantów, emulgatorów i innych sztucznych substancji.
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