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IMMUNOMIX OCHRONA JAMY USTNEJ SPRAY ABOCA
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać spray do ust

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ImmunoMix Ochrona jamy ustnej wspomaga systemy obronne jamy ustnej.
W rzeczywistości pełni on funkcję bariery, która chroni błonę śluzową jamy ustnej przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi, takimi jak wirusy i bakterie.
Ponadto wspomaga zachowanie integralności błony nabłonkowej, pełniąc funkcję zmiękczającą, nawilżającą i łagodzącą.
ImmunoMix Ochrona jamy ustnej jest wskazany w celu wspomagania ochrony błony śluzowej jamy ustnej przed czynnikami
zewnętrznymi, takimi jak wirusy i bakterie, które mogą być przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych.
Może być przydatny także w przypadku podrażnienia jamy ustnej spowodowanego, na przykład, narażeniem na działanie czynników
szkodliwych i podrażniających, takich jak kurz, dym, smog i suche powietrze.
Produkt jest zalecany od 2. roku życia.
Produkt działa za pomocą niefarmakologicznego mechanizmu funkcjonowania i może być stosowany często, ponieważ nie podrażnia i
nie wysusza błony śluzowej.
Zaleca się stosowanie do jamy ustnej:
• rozpylić produkt czterokrotnie do 4 razy dziennie w przypadku dzieci (od 2. do 6. roku życia);
• rozpylić produkt czterokrotnie do 8 razy dziennie w przypadku dorosłych i starszych dzieci (powyżej 6. roku życia).
U młodszych dzieci produkt może być rozpylany na wewnętrzną stronę policzków, aby ułatwić aplikację.
Przed użyciem wstrząsnąć butelką. Opakowanie zawiera atomizer w zamkniętej saszetce.
Przed pierwszym użyciem należy zdjąć aluminiową nakrętkę z butelki i włożyć atomizer.
Aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się czynników patogennych, produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.

Frakcja taninowa (z rzepiku), frakcja polisacharydowa (ze ślazu dzikiego i jeżówki bladej), frakcja rezinoidowa (z doględki mocnej),
gliceryna roślinna, woda, ekstrakt z soku jabłkowego, skoncentrowany sok z cytryny, naturalne aromaty z cytryny i eukaliptusa, guma
ksantanowa.
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Produkt charakteryzujący się całkowitą zawartością polifenoli jako pirogalol ≥ 800 µg /ml
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