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Natursept Med KASZEL lizaki o smaku pomarańczowym -
6szt
 

Cena: 10,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 szt.

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Wyrób medyczny w formie lizaków o smaku pomarańczowym.

Lizaki powlekają błonę śluzową gardła filmem ochronnym, który wpływa na ułatwienie odkrztuszania, zmniejszenie częstotliwości kaszlu
i jego złagodzenie.

Stosowanie:

Stasować nie częściej niż 1 sztuka 3 razy dziennie.

Wyrób przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Jeśli w ciągu 5 dni stosowania nie nastąpi poprawa, należy się skonsultować z lekarzem.

Skład: cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, aromat, kwas askorbinowy, wyciąg suchy z porostu islandzkiego, ekstrakt gęsty
z korzenia prawoślazu, suszony koncentrat aronii, norbiksyna.

Lizaki są wyrobem medycznym, który należy przechowywać  w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 8-25°C, w oryginalnym
opakowaniu. Chronić przed światłem i wilgocią.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Nie stosować po upływie terminu ważności.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik wyrobu.

Produkt zawiera cukier.

Krystalizacja produktu jest jego wadą..

Opakowanie: 6 szt.
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