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Ucholek krople do uszu - 20 ml
 

Cena: 19,80 pln

Opis słownikowy

Producent Prolab

Opis produktu
 

Ucholek to krople do uszu z olejkami działające wspomagająco przy stanach zapalnych ucha (spowodowanych infekcjami grzybiczymi,
wirusowymi i bakteryjnymi).

Wyrób medyczny Ucholek może być stosowany profilaktycznie przez osoby narażone na częste infekcje zewnętrznego przewodu
słuchowego w celu ich uniknięcia.

Krople mogą być stosowane przez osoby dorosłe i dzieci (u dzieci poniżej 1 roku życia stosować po konsultacji z lekarzem).

 

Właściwości:

- ma łagodne działanie

- stopniowo uśmierza ból

- zmniejsza objawy zapalenia ucha

- zmniejsza obrzęk przewodu słuchowego

- pomaga utrzymać właściwy poziom wilgotności

 

Sposób użycia:

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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Wkraplać 3-4 krople do ucha 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

W celu uniknięcia uszkodzenia ucha w wyniku niewłaściwego użycia kroplomierza, preparat należy aplikować bardzo ostrożnie.

 

Nie stosować po upływie terminu ważności lub w przypadku nadwrażliwości na na składniki wyrobu.

Preparat może być stosowany osoby korzystające z aparatu słuchowego.

 

Skład:

Olejek goździkowy, Olejek geraniowy, Etanol, Symbio, Gliceryna

 

Pojemność: 20 ml
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