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Plantusin spray pentru gat r60 20
ml FARES

 Beneficii

    Calmează iritațiile gâtului și faringelui
    Combate răgușeala și durerile de gât
    Are acțiune emolientă și expectorantă
    Susține funcționarea optimă a aparatului respirator

Arii de acțiune: Antiinflamator | Gât iritat | Răgușeală | Respirator | Tuse iritativă

    Descriere
  
Plantusin spray pentru gât se utilizează pentru combaterea răgușelii și a durerilor de gât din viroze,
faringite, rinofaringite, amigdalită sau laringită.

Produsul are proprietăți antiinflamatorii, analgezice, decongestionante, antiseptice și emoliente.

Rețetă complexă cu 5 plante medicinale, 7 uleiuri esențiale și extract hidrogliceric de propolis.

Plantusin spray pentru gât este sigur pentru administrarea la copii, începând cu vârsta de 3 ani.

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

Plantusin spray pentru gât nu produce efecte adverse.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 20 ml

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

    Ingrediente

Glicerină vegetală 40%
- Extracte hidroglicerice (apă, glicerină vegetală) de: salvie (Saviae herba), trei frați pătați
(Violae tricoloris herba), nalbă (Althaeae radix), Grindelia robusta, plămânărică (Pulmonariae
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folium) – min. 32%, în proporție variabilă
- Extract hidrogliceric de propolis 15%
- Trigliceride caprilice/caprice 9,85%
- Amestec de uleiuri esențiale de: Eucalyptus radiata, fenicul (Foeniculum vulgare), mesteacăn
galben (Betula alleghaniensis), lemongrass (Cymbopogon citratus), mentă (Mentha piperita),
rozmarin (Rosmarinus officinalis), cuișoare (Eugenia caryophyllus) – min. 3%, în proporție
variabilă
- Conservant: sorbat de potasiu

    Mod Administrare
 
Copii peste 12 ani și adulți: 3 pulverizări de 4 ori pe zi.

Copii 3-12 ani: 1-2 pulverizări de 4 ori pe zi.

A nu se depăși 6 administrări pe zi.

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

Durata curei: 3-7 zile, sau la nevoie.

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:

Se poate asocia cu produse din gama Hapciu și Biosept.


