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Srebro koloidalne przy infekcjach jamy ustnej 300ml
 

Cena: 27,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 300ml

Producent Nelfarma

Opis produktu
 

Pojemność: 300ml

Srebrne wsparcie w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcjach jamy ustnej.

 Wyrób medyczny, płyn do płukania jamy ustnej, przeznaczony do stosowania w łagodzeniu przebiegu i wspomagająco w trakcie
bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcji jamy ustnej. Wyrób przeznaczony do terapii uzupełniającej, nie zastępuje leczenia
środkami farmakologicznymi.

 

  

Sposób użycia:

Przed pierwszym zastosowaniem, należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w instrukcji znajdującej się na opakowaniu
produktu. Wyrób medyczny stosować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi przez wytwórcę w instrukcji umieszczonej na
opakowaniu.

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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Nakrętkę z podziałką należy uzupełnić płynem do górnej kreski. Następnie dokładnie płukać jamę ustną około 20 sekund, równomiernie
rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Po zastosowaniu wypluć płyn i nie należy przez około 20 minut jeść, pić ani szczotkować
zębów. Wyrób należy stosować 3 razy dziennie. Po zastosowaniu możliwe jest utrzymywanie się w ustach metalicznego posmaku.

Do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie
dłużej niż 7 dni. W razie konieczności dłuższego użycia oraz w przypadku zaostrzenia objawów chorobowych lub braku poprawy stanu
zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład: woda dejonizowana, srebro koloidalne

Wyrób zawiera do 10 ppm srebra
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