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Fiorda spray, 30 ml
 

cena: 20,44 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Fiorda spray to wyrób medyczny w postaci sprayu do jamy ustnej i gard?a stosowany w celu nawil?enia b?on
?luzowych oraz ?agodzenia objawów towarzysz?cych stanom zapalnym, takich jak: sucho??, ból i pieczenie
podczas prze?ykania. Zawiera porost islandzki oraz prawo?laz, które s? bogate w substancje ?luzowe,
tworz?ce pow?ok? ochronn? dla b?on ?luzowych jamy ustnej i gard?a. Dzi?ki temu wyrób ?agodzi uczucie
dyskomfortu towarzysz?ce stanom zapalnym oraz uczucie dra?nienia przez czynniki zewn?trzne.
Preparat mo?e by? stosowany wspomagaj?co w czasie trwania infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i
gard?a. Po przebytych chorobach i zabiegach, np. anginie, w celu ?agodzenia podra?nienia b?ony ?luzowej
jamy ustnej i gard?a.

Wskazania
 Stosuje si? u osób które odczuwaj?:
- dyskomfort wywo?any wzmo?onym oddychaniem przez usta, zarówno u dzieci jak i doros?ych, np. podczas
niedro?no?ci nosa oraz uprawiania sportu
- drapanie w gardle
- sucho?? w gardle wywo?an? przez niekorzystne czynniki zewn?trze (np. zanieczyszczone powietrze dymem,
smogiem, py?kami, kurzem czy dymem papierosowym, a tak?e przebywanie w suchych, ogrzewanych lub
klimatyzowanych pomieszczeniach) oraz nadu?ywanie leków wysuszaj?cych b?on? ?luzow? (np. leki
przeciwhistaminowe, krople do nosa)
- podra?nienie wywo?ane chrypk? i suchym kaszlem
- ból i pieczenie podczas prze?ykania.

Dawkowanie
 Dzieci 1-3 lat: 1-2 dozy preparatu do 3 razy dziennie
Dzieci 4-12 lat: 1-2 dozy preparatu do 4 razy dziennie
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M?odzie? powy?ej 12 lat i doro?li: 2-6 doz preparatu, 3 do 6 razy dziennie
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
Ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawo?lazu, sól sodowa kwasu hialuronowego, ekstrakt z
aloesu, kwas L-askorbinowy, chlorek benzalkoniowy, mentol, ksylitol, gliceryna, aromat cytryny z limetk?,
woda.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Podmiot odpowiedzialny
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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