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Spray NIE CHRAP skutecznie redukuje odgłosy chrapania -
30ml
 

Cena: 25,25 pln

Opis słownikowy

Producent Prolab

Zastosowanie przy chrapaniu

Opis produktu
 

 

Przeznaczenie i właściwości:

 

Spray do gardła zawiera składniki pochodzenia naturalnego o doskonałych właściwościach wzmacniających tkanki miękkie gardła.

Istotą działania preparatu jest napięcie podniebienia miękkiego oraz tkanek miękkich gardła zapewniające rozszerzenie dróg
oddechowych, co przyczynia się do zmniejszenia drgań tworzących uporczywe dźwięki chrapania.

 

- Nawilża i wzmacnia tkanki miękkie gardła

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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- 70 nocy bez uciążliwych odgłosów chrapania
- Przyjemny, odświeżający miętowy smak
- Łatwy w użyciu
- Unikalna mieszanina naturalnych składników

 

Sposób użycia: Stosować przed snem. Spryskać tylną ściankę 1-2 razy. Po zaaplikowaniu nie należy jeść i pić ( w przeciwnym wypadku
należy spray zastosować ponownie).

 

Pojemność: 30ml

Skład: Olejki eteryczne - eukaliptusowy, lawendowy, miętowy, szałwiowy, symbio®solv XC, prawoślaz, betaina, gliceryna, glikol
propylenowy, sacharynian sodu, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, etanol, woda oczyszczona.
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