
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

AROMACTIV+ AROMATYCZNE PLASTRY 5 SZTUK
 

Cena: 12,36 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 5 szt.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

AROMACTIV+ AROMATYCZNE PLASTRY, 5 SZTUK

**Opis produktu:**

Aromatyczne plastry Aromactiv+ to innowacyjny produkt, którego formuła łączy w sobie unikalną formę z tradycyjnym działaniem. Przez
8 godzin uwalniają orzeźwiające zapachy, pozwalając tym samym przespać maluszkowi całą noc. Adresowane dla dzieci już od 1. dnia
życia. Nadają się do stosowania zarówno w dzień jak i w nocy.

**Składniki:**

1 aromatyczny plaster Aromactiv+ zawiera: olejek eukaliptusowy - 187,5 mg; olejek z sosny zwyczajnej - 20 mg; bitreks - 0,1 mg.

**Działanie:**

Aromatyczne plastry Aromactiv+ dzięki zawartości kompozycji zapachowej wykazują działanie odświeżające. Zawrte w nich olejki
eteryczne: eukaliptusowy i z sosny zwyczajnej działają antyseptyczne, udrażniają „zapchany nos” jednocześnie ułatwiając swobodne
oddychanie. Charakteryzują się bezpieczeństwem i łatwością stosowania. Nie mają bezpośredniego kontaktu ze skórą, co jest
szczególnie ważne w przypadku wyjątkowo wrażliwej, alergicznej skóry dziecka. Działają do 8 godzin ułatwiając oddychanie i
zapewniając spokojny, nieprzerwany sen. W ciągu dnia po przyklejeniu na ubranko nie podrażniają skóry małego pacjenta i nie
przeszkadzają w zabawie.

**Zalecane stosowanie:**

W celu użycia plastra Aromactiv+ odklej folię ochronną z plastra i przyklej go na suche ubranie na wysokości klatki piersiowej (w
bezpiecznej odległości od twarzy). Palcami przyciśnij i umocuj plaster tak, aby się nie odkleił. Po zużyciu odklej powoli skrzydełka plastra
i zdejmij go z ubrania.
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**Wielkość opakowania:**

5 sztuk

**Przeciwwskazania:**

Plastrów Aromactiv+ nie należy stosować u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia
objawów alergicznych należy zaprzestać stosowania produktu. Plastrów nie należy stosować bezpośrednio na skórę! Nie podgrzewać i
nie wystawiać na bezpośredni kontakt z ogniem! Unikać kontaktu z oczami, nosem, jamą ustną, otwartymi ranami oraz skórą. W
przypadku dzieci poniżej 3. roku życia plaster przykleić z dala od zasięgu rączek dziecka.

**Producent:**

AFLOFARM 
Partyzancka 133/151 
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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