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Miramile Nasal spray do nosa 20 ml
 

Cena: 36,24 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Wyrób medyczny leczniczy

Marka Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 20 ml

Postać spray do nosa

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Glicerydy średniołańcuchowe (olej MCT), olej z rokitnika, olej z nagietka, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek eteryczny
eukaliptusowy, olejek eteryczny, tymiankowy, octan dl-?-tokoferylu (witamina E).  Wskazania Miramile Nasal spray polecany jest do
smarowania i nawilżania błony śluzowej nosa w celu łagodzenia ojawów takich jak suchość nosa,podrażnienia,swędzenia.  Działanie
Miramile® Nasal zawiera mieszaninę olei roślinnych (średniołańcuchowe trójglicerydy, olej z rokitnika i olej z nagietka) o właściwościach
nawilżających, zmiękczających, smarujących i ochronnych mających na celu pokrycie, złagodzenie i zabezpieczenie suchej i
podrażnionej błony śluzowej, jak również olejki eteryczne dodane celem złagodzenia zapachu. Mieszanina olei roślinnych stosowana na
śluzówkę kilka razy dziennie tworzy zewnętrzną warstwę hydrofobową na powierzchni jako barierę ochronną pozwalającą utrzymać
ciągłość błony śluzowej chroniąc ją przed czynnikami uszkadzającymi i patogenami. Po rozpyleniu w jamie nosowej pomaga usunąć
zalęgający gęsty śluz i zmniejszyć utratę wilgotności. Nawilża i łagodzi podrażnioną śluzówkę nosa oraz zmniejsza podrażnienie i
swędzenie. Miramile® Nasal jest tym samym wskazany do smarowania i nawilżania błony śluzowej nosa w celu łagodzenia objawów
takich jak suchość nosa, podrażnienia, swędzenie i strupki w nosie spowodowanych:   Niską wilgotnością powietrza w pomieszczeniach
ogrzewanych lub klimatyzowanych   Działaniami niepożądanymi niektórych leków   Przeziębieniem i innymi chorobami górnych dróg
oddechowych   Związanymi z wiekiem zmianami błony śluzowej i niską wilgotnością w jamie nosowej.  Sposób użycia Do stosowania w
jamie nosowej. Wstrząsnąć przed użyciem. U dorosłych oraz dzieci w wieku 3 lat i powyżej zaleca się jedno do trzech rozpyleń do
każdego nozdrza trzy razy na dobę. Po rozpyleniu należy łagodnie zacisnąć razem nozdrza na kilka sekund. 
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