ValeVita ФАРІНГО - СПРЕЙ
Підтримка здоров’я ротової порожнини, горла та глотки
Склад: Обліпихова олія (Oleum Hippophaes), олійний екстракт квіток
календули (Oleum Caléndula) та олія бергамота (Oleum Bergamii).
Властивості. ValeVita Фарінго Спрей – натуральний оригінальний природний
продукт, на основі комбинації трьох натуральних олій, що створюють захисний
шар на слизовій оболонці рота і горла, допомагають підтримувати слизову
вологою і пружною. Усувають відчуття дискомфорту і болю в горлі, полегшують
процес ковтання.
Обліпихова олія – зменшує негативну дію токсинів, захищає слизову,
стимулює процеси загоєння, пригнічує ріст бактерій. У формі інгаляцій
ефективна при лікуванні хронічних запальних захворювань верхніх дихальних
шляхів (носоглотки, голосових зв’язок, трахеї, бронхів).
Олійний екстракт квіток календули – має бактерицидну, антисептичну,
очищувальну, пом’якшувальну, заспокійливу, загальнозміцнюючу і
ранозагоювальну властивості. Ефективний при гострих та хронічних
запаленнях ротової порожнини та горла – стоматитах, гінгівітах,
дистрофічному пародонтозі, тонзиліті.
Олія бергамота – протиспазматичний, протизапальний, заспокійливий, та
антисептичний засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, а також для
зниження температури не лише місцево а й при загальній лихоманці.
Показання для застосування. Застосовують у комплексній терапії при
інфекційних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (в тому числі ангінах,
глоситах, фарингітах) та профілактично перед та після маніпуляціями.
Для захисту слизової від хвороботворчих мікроорганізмів. Для швидкого
загоєння мікротроавм, відновлення цілосності та функцій слизової оболонки.
Швидко і ефективно усуває запалення та біль у горлі.
Застосовується для лікування інфекційно-запальних захворювань верхніх
дихальних шляхів:
• фарингітів;
• ринофарингітів;
• трахеїтів;
• ларингітів;
• тонзилітів;
• після тонзилектомії;
• синуситів,
• стоматитів (в тому числі афтозних);
• гінгівітах;
• профілактика загострень хронічних запалень верхніх дихальних шляхів чи
ротової порожнини.
Застосування: в комплексній терапії інфекційних захворювань верхніх
дихальних шляхів ( в т.ч. ангіни, глосіти, фарингіти) та перед чи після
маніпуляцій для захисту слизової від мікроорганізмів, подразнень, для
забезпечення швидкого заживлення мікротроавм, відновлення цілосності та
функцій слизової оболонки. Дорослим та дітям з 3-х років: по 2 дози аерозолю
розпилювати у ротовій порожнині 2-3 рази на день.

Щоб забезпечити більш тривалий покриває ефект не бажано використовувати
засіб під час їжі або пиття.
Застосовують до зникнення симптомів хвороби, якщо симптоми (відчуття
дискомфорту, біль у горлі) не проходять після тижня використання даного
засобу, слід проконсультуватися з лікарем. Для посилення ефекту при лікуванні
інфекцій верхніх дихальних шляхів рекомендовано поєднанувати з ValeVita
Ларінго Спрей та ValeVita Ріногель Спрей.
Спосіб застосування: Уважно прочитайте інструкцію по застосуванню!
Як використовувати ValeVita Faringo Spray:

1. Струсніть пляшку.

2. Візьміть в руку пляшку розпилювачем до себе.

3. Поверніть наконечник розпилювача проти годинникової
стрілки під кутом в 90 градусів.
4. Помістіть розпилювач в рот, як показано на малюнку.
5. У перший раз розпорошите ValeVita Faringo Spray в порожнину рота,
натиснувши кришку розпилювача 2-3 рази. Тримайте
пляшку вертикально!
При натисканні кришки розпилювача один раз
розпорошується приблизно 200 мг кошти.
6. Після вживання витріть наконечник розпилювача
паперовою серветкою і поверніть наконечник
розпилювача в первісну позицію.

Засіб призначений для застосування одним користувачем.
Увага! При попаданні на одяг можуть з'явитися плями.
Запобіжні заходи при використанні: Не застосовувати при підвищеній
чутливості (алергії) до будь-якого компонента продукту. Не допускати
потрапляння засобу в очі! Можна застосовувати дітям з 2 років під наглядом
батьків.
Зберігання: У сухому, невидимому і недоступному для дітей місці. Зберігати в
щільно закритій оригінальній упаковці, при кімнатній температурі (15−25C).
Після початку застосування необхідно використати протягом 3 місяців.
Склад: Рослинна олія, обліпихова олія (Oleum Hippophaes), олійний екстракт
квіток календули (Oleum Caléndula) та олія бергамота (Oleum Bergamii).
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