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ZABŁOCKA Mgiełka Solankowa J-Br 950ml
 

cena: 14,14 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 950 ml

Postać -

Producent ZABŁOCKA KOPALNIA I WARZELNIA
SOLANEK

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Choroby oraz profilaktyka schorzeń dróg oddechowych, przewlekłe nieżyty nosa, gardła,
tchawicy, oskrzeli i płuc, stany przed i po zabiegach operacyjnych w obrębie dróg
oddechowych, rozedma, pylica płuc i astma oskrzelowa, wzbogacenie atmosfery pomieszczeń
w jod, nawilżenie i oczyszczenie pomieszczeń z pyłków alergenów, ujemne jonizowanie
powietrza, ułatwienie i podniesienie komfortu oddychania.

Działanie:

zlikwidowanie zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego w ustach i drogach
oddechowych
właściwe nawilżenie górnych i dolnych dróg oddechowych
rozrzedzenie wydzieliny błony śluzowej
regeneracja nabłonka migawkowego
zniesienie skurczu mięśni gładkich oskrzeli
zmniejszenie obrzęku zapalnego błony śluzowej.
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Sposób użycia:

Inhalacje:

Ich zadaniem jest właściwe nawilżenie dróg oddechowych oraz zlikwidowanie tam zakażenia
bakteryjnego, wirusowego i grzybiczego. Dodatkowo inhalacje prowadzą do rozrzedzenia
śluzu i rozszerzenia zwężonych dróg oddechowych. W warunkach domowych do zabiegu
stosujemy najczęściej roztwory fizjologiczne o stężeniu ok. 1%. Otrzymamy go rozcieńczając
Zabłocką Mgiełkę Solankowa z wodą w proporcji 1 do 2.

Silniej działa Zabłocka Mgiełka Solankowa stosowana bez rozcieńczania. Inhalację
przeprowadzamy w urządzeniach do tego przeznaczonych tzn inhalatorach i nebulizatorach
lub wdychając opary zagotowanej Zabłockiej Mgiełki solankowej.

Płukanie ust i gardła:

Znakomite efekty w profilaktyce schorzeń: aft, gardła i przyzębia daje płukanie jamy ustnej w
Zabłockiej mgiełce solankowej.

Szczególnie korzystne efekty otrzymamy płucząc po wystąpieniu pierwszych objawów bólu.
Płukanki robimy kilkakrotnie w ciągu dnia, po każdym posiłku oraz po umyciu zębów.

Nawilżanie i rozpylanie:

Stosować w urządzeniach do nawilżania, w fontannach i mini tężniach. W okresach pylenia
alergenów, oraz zwiększonej zapadalności na choroby gardła Zabłocką mgiełkę solankową
można rozpylać w pomieszczeniach.

Skład:

W 1 l zawiera ponad: 110 mg jodu, 130 mg bromu, 800 mg wapnia, 400 mg magnezu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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