
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

Akustone, spray do uszu, usuwanie woskowiny, higiena 15 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

AKUSTONE SPRAY DO USZU - 15 ML
POMAGA W ZACHOWANIU WŁAŚCIWEJ HIGIENY USZU

Połączenie trzech naturalnych olejów: jojoba, migdałowego oraz oliwy z oliwek tworzy unikalny skład Sprayu do uszu Akustone. Jest to
wyrób medyczny do higieny uszu. Skutecznie wspomaga usuwanie korków woskowinowych.

Działanie:

Preparat to uniwersalny środek do higieny uszu.

Po pierwsze łagodnie rozpuszcza zalegającą w przewodzie słuchowym woskowinę.

Po drugie zapobiega tworzeniu się korków woskowinowych.

Po trzecie pomaga utrzymać właściwą higienę u osób, które noszą aparaty słuchowe lub słuchawki, a także zapobiega
nadmiernemu zaleganiu wody w uszach u osób uprawiających sporty wodne oraz po kąpieli, a także u osób borykających się z
nawracającymi infekcjami ucha zewnętrznego.

Spray do uszu Akustone ma unikalny aplikator, który ułatwia odpowiednie rozpylenie preparatu w przewodzie słuchowym.

Sposób użycia:
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Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia: aplikować 1 porcję (rozpylenie).

Dorośli: aplikować 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego.

 Rozpuszczanie korków woskowiny: aplikować 3-5 razy dziennie, stosować do momentu rozpuszczenia woskowiny. Jeśli
dolegliwości nie ustępują po 5 dniach aplikowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.

Profilaktyka: aplikować 1-2 razy w tygodniu jako forma przeciwdziałania tworzeniu się korków woskowinowych lub przed każdą
kąpielą, aby zapobiegać zaleganiu wody.

Skład:

Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat 80.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować do jamy ustnej, oczu lub nosa.

Nie stosować w przypadku obecności w uchu ciała obcego lub perforacji błony bębenkowej, a także chorób narządu słuchu.

Uwagi:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Jedno opakowanie nie powinno być używane przez więcej niż jedną osobę.

Stosowanie preparatu u niemowląt oraz u dzieci poniżej 1. roku życia koniecznie należy skonsultować z lekarzem.

Nie zawiera wody ani środków konserwujących.
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