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DISNEMAR BABY, FIZJOLOGICZNY ROZTWÓR DONOSOWY
W AREOZOLU, 25ml
 

Cena: 18,51 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 25 ml (250 daw.)

Postać aer.do nosa

Producent MYLAN EPD

Opis produktu
 

DISNEMAR BABY, FIZJOLOGICZNY ROZTWÓR DONOSOWY W AREOZOLU, 25 ML

**Opis produktu:**

Disnemar Baby to starannie oczyszczony donosowy roztwór fizjologiczny wody morskiej z mikroelementami przeznaczony do
stosowania u dzieci i niemowląt. Preparat pomaga utrzymać właściwą higienę nosa i prawidłowy stan błony śluzowej nosa, nie
wywołując podrażnień.

**Składniki:**

woda oczyszczona o neutralnym pH, elektrolity - tzn. jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany,  środek konserwujący - chlorek
benzalkonium, który zapobiega zakażeniu roztworu przez bakterie.

**Działanie:**

Disnemar Baby jest produktem skutecznie oczyszczającym i udrażniającym jamę nosową. Dzięki starannie opracowanej formule, środek
usuwa wszelkie zanieczyszczenia i alergeny, a także delikatnie nawilża i wspiera procesy regeneracyjne błony śluzowej jamy nosowej.
Preparat jest zalecany do stosowania u dzieci, niemowląt oraz osób dorosłych.

**Zalecane spożycie:**

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę.
U niemowląt zaleca się stosowanie przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa umożliwia połykanie pokarmu bez
powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, związanych z połykaniem powietrza.
Produkt można stosować codziennie, kilka razy w ciągu dnia - przez dowolnie długi czas.
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**Wielkość opakowania:**

25 ml

**Przeciwwskazania:**

U niektórych osób może występować nadwrażliwość na wodę morską.

**Producent:**

Abbott Products Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa

**Uwagi:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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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