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Biosept spray pentru gat a30 20 ml
FARES

 Beneficii

    Contribuie la menţinerea sănătăţii căilor respiratorii
    Are proprietăţi antiinflamatorii şi antiseptice
    Contribuie la calmarea iritaţiilor gâtului şi faringelui
    Ajută în combaterea răcelilor obişnuite
    Susţine apărarea organismului împotriva agenţilor externi

Arii de acțiune: Antiviral | Gât iritat | Respirator

    Descriere
   
Biosept spray pentru gât protejează calea de acces bucală de contaminarea cu germeni potențiali
patogeni,  contribuind la menținerea sănătății tractului respirator superior.

Rețetă complexă cu 7 plante medicinale, 10 uleiuri esențiale și extract hidrogliceric de propolis.

Biosept spray pentru gât nu produse efecte adverse.

Produsul conține doar extracte hidroglicerice (apă și glicerină) și este lipsit de coloranți,
conservanți, arome sau alcool.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 20 ml

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant

    Ingrediente
 

Glicerină vegetală 44%
- Extracte hidroglicerice (apă, glicerină vegetală) de: echinacea (Echinaceae herba), rădăcină de
lemn dulce (Liquiritiae radix), fructe de soc (Sambuci fructus), frunze de măslin (Oleae folium),
turmeric (Curcumae rhizoma), salvie  (Salviae herba), rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) – min.
30%, în proporție variabilă
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- Extract hidrogliceric de propolis 15%
- Trigliceride caprilice/caprice 8,05%
- Amestec volatil: ulei esențial de Eucalyptus radiata, ulei esențial de mentă (Mentha piperita), ulei
esențial de lemon verbena (Lippia citriodora), ulei esențial de mesteacăn galben (Betula
alleghaniensis), ulei esențial de anason stelat (Illicium verum), ulei esențial de tea tree (Melaleuca
alternifolia), ulei esențial de lavandă spic (Lavandula latifolia spica), ulei esențial de cuișoare
(Eugenia caryophyllus), aldehidă cinamică, extract de rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma)
standardizat în min 15% gingeroli – min. 2,8%, în proporție variabilă
- Conservant: sorbat de potasiu

    Mod Administrare

Adulți și copii peste 3 ani: 1-2 pufuri de 3 ori pe zi, după mese

Nu mâncați și nu beți nimic timp de 30 minute după utilizare.

Durata curei: 5-10 zile.

Atenționări:

Nu se recomandă copiilor sub 3 ani şi în caz de alergie la propolis sau hipersensibilitate la oricare
dintre ingredientele produsului.

Sarcină și alăptare:

Nu se recomandă femeilor însărcinate din cauza unor posibile efecte de stimulare a contracţiilor
uterine.

Nu se recomandă mamelor care alăptează din cauza faptului că substanţele active trec în laptele
matern şi pot modifica gustul acestuia.

Efecte secundare și interacțiuni:

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare și interacțiuni medicamentoase.

Asocieri recomandate:

Produsul se poate asocia cu Biosept Plus-A24, comprimate de supt.

 


