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CUE krople do uszu 30ml
 

Cena: 27,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krop.do uszu

Producent DMG DRUGS MINERALS AND GENERICS

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

CUE Przeciwzapalne i przeciwgrzybicze krople do uszu.

CUE to krople o kompleksowej formule, zalecane w stanach zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego oraz do codziennej
pielęgnacji uszu.

 
   Dlaczego warto stosować CUE?

    • Wspomaga leczenie stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego
    • Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze
    • Łagodzi objawy podrażnienia – odżywia i odbudowuje nabłonek
    • Zapewniając prawidłową higienę ucha, udrażnia przewód słuchowy zewnętrzny
    • Naturalne składniki, niesterydowa formuła, wysoki profil bezpieczeństwa
    • Odpowiednie dla dzieci i dorosłych
  
  Kiedy zalecane jest stosowanie CUE?

    •W stanach zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego, takich jak: grzybica, egzema, zapalenie skóry, itp.
    •W profilaktyce nawracających stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego (ekspozycja na działanie
    •W podrażnieniach spowodowanych używaniem aparatów słuchowych, słuchawek, patyczków higienicznych, itp.
    •W zaburzeniach prawidłowego wytwarzania warstwy lipidowej, w zaleganiu korka woszczynowego
    •W celu zapewnienia prawidłowej higieny uszu

Sposób użycia
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• Zakraplać 3-4 krople dwa razy dziennie lub według wskazań lekarza.
• Zakraplać bardzo ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użyciem kroplomierza.

Skład

Glikol propylenowy, glicerol, klimbazol, glicyryzynian dwupotasowy, kwas octowy, alantoina, ekstrakty olejowe (Origanum Vulgare,
Thymus Vulgaris, Cinnamomum Zeylanicum, Olea Europaea, Rosmarinus Officinalis, Mentha Piperita, Lavandula Officinalis, Hydrastis
Canadensis, Citrus Limonum), woda oczyszczona.

Środki ostrożności

• W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
• Przed zastosowaniem preparatu u dzieci, należy skonsultować się z lekarzem.
• W przypadku zaaplikowania na uszkodzoną skórę, produkt może wywołać lekkie pieczenie przez ok. 15 minut.
• Nie stosować dłużej niż 25 dni.
• Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
• Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
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