
Spray nazal Sintofarm
Spray nazal Sintofarm este un spray ce conține soluție salină izotonică 0,9% cu acid hialuronic și argint coloidal.

MECANISM DE ACȚIUNE
Datorită efectului osmotic al soluției saline, are o acțiune decongestionantă mecanică asupra căilor respiratorii superioare, �uidizează 
mucusul și facilitează eliminarea acestuia, îmbunătățește respirația. În plus, acidul hialuronic hidratează mucoasa, reducând uscăciunea. 
Datorită acțiunii stabilizatoare a argintului asupra acidului hialuronic, Spray-ul nazal Sintofarm are o acțiune umectantă de lungă durată. 
INDICAȚII
Spray nazal Sintofarm facilitează eliminarea secrețiilor nazale. Adjuvant în tratamentul rinitei și al stărilor iritative ce afectează mucoasa 
nazală. Util în hidratarea și igiena foselor nazale.

COMPOZIȚIE
Substanțe active: soluție salină izotonică și acid hialuronic. Conservant: argint coloidal.

MOD DE UTILIZARE
Pulverizați o data sau de două ori în �ecare nară, așteptați câteva secunde în timp ce soluția picură ușor și su�ați nasul. Utilizați în funcție de 
necesitate, chiar și de mai multe ori pe zi.

DOZARE
Pulverizați o data sau de două ori în �ecare nară, de mai multe ori pe zi.

ATENȚIONĂRI
A nu se utiliza dacă există hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente. A nu se lăsa la îndemâna și vederea 
copiilor. În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea produsului și contactați medicul.

DEPOZITARE
Se păstrează la temperatura camerei, departe de surse de căldură și de lumină directă. Data de expirare se referă la produsul intact și 
depozitat corect.

DATA DE EXPIRARE
A se vedea data de expirare de pe ambalaj. A nu se folosi după data de expirare indicată.

PREZENTARE
Flacon de 50 ml cu pulverizator.
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