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Quixx Baby krop.do nosa 10 ml
 

Cena: 16,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do nosa

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Quixx Baby Krople do nosa jest wyrobem medycznym, naturalnym, izotonicznym roztworem do nosa zawierającym wodę morską z
Oceanu Atlantyckiego.

Skład
Każde 100 ml Quixx baby zawiera 28,6 ml wody z Oceanu Atlantyckiego oraz 71,4 ml wody oczyszczonej.

Działanie
Quixx baby oczyszcza nos:
Zmiękcza zalegający śluz, oraz ułatwia jego usunięcie z jamy nosa. Dodatkowo wypłukuje alergeny i drobnoustroje chorobotwórcze,
zmniejszając ich kontakt z błoną śluzową nosa.

Quixx baby nawilża i przynosi ulgę błonie śluzowej nosa:
Woda z Oceanu Atlantyckiego zawarta w Quixx baby nawilża błonę śluzową nosa, przy wracając jej prawidłowe działanie filtrujące.

Dzięki swoim właściwościom Quixx baby wspomaga funkcje ochronne niemowlęcego nosa i pozwala zachować jego prawidłowe
funkcjonowanie.

Wskazania
Naturalna woda morska do pielęgnacji i higieny nosa u dzieci już od pierwszego dnia życia.
Do codziennej naturalnej pielęgnacji, oczyszczania i nawilżania dróg nosowych
Do oczyszczania zatkanego nosa z wydzieliny
Jako środek wspomagający kurację w przypadku zatkanego nosa lub kataru towarzyszącego przeziębieniu lub grypie

Sposób użycia
W przypadku noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia zaleca się pośrednią aplikację z wykorzystaniem wacika.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
1-3 krople do każdego nozdrza od 2 do 6 razy dziennie lub więcej w razie potrzeby.

Aplikacja bezpośrednia
1. Zdejmij zatyczkę z zakraplacza.
2. Ułóż dziecko na plecach z twarzą skierowaną ku górze.
3. Umieść końcówkę zakraplacza w nozdrzu dziecka i delikatnie ściśnij butelkę wyciskając krople z zakraplacza. Poczekaj, aż nadmiar
roztworu wypłynie z nozdrza, a następnie wytrzyj nos dziecka.
4. Zakropl roztwór do drugiego nozdrza zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Po aplikacji umyj końcówkę zakraplacza wodą z mydłem, wypłucz i osusz

Uwagi
• Zawiera wyłącznie naturalne składniki
• Nie zawiera środków konserwujących
• Nie uzależnia
• Bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu

Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczny dla kobiet ciężarnych i karmiących.
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