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Katarek maść nawilżająca do nosa z prebiotykiem 15g
 

Cena: 18,67 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

nos

Podmiot
odpowiedzialny

Duna

Postać maść

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu
 

Niewłaściwa pielęgnacja nosa podczas kataru może powodować podrażnienia wewnątrz i na zewnątrz nosa.

Skutki podrażnienia nosa u Twojego dziecka:

Rany i otarcia
Przesuszona śluzówka
Bolesność okolic nosa

Czy wiesz jak temu zapobiec?

Katarek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem

Wspomaga odbudowę mikroflory bakteryjnej
Nawilża okolice nosa
Tworzy barierę ochronną na skórze

Wyniki badań w laboratorium J.S. Hamilton

Katarek maść nawilżająca do nosa z prebiotykiem została przebadana w Instytucie Hamiltona. Badania potwierdziły właściwości
produktu oraz deklarowaną skuteczność działania¹. Dodatkowo działanie produktu zostało sprawdzone na osobach ze skłonnością do
alergii i z atopowym zapaleniem skóry. Tu także maść osiągnęła pozytywne wyniki².

Katarek nawilżająca maść do nosa z prebiotykiem to jedyna w Polsce maść, która nie tylko nawilża śluzówkę nosa, ale także pielęgnuje
okolice nosa, zapobiegając konsekwencjom kataru w postaci zaczerwienień czy otarć. Jako jedyna na polskim rynku posiada prebiotyk
Biolin P, który pomaga w odbudowie mikroflory bakteryjnej nosa, skracając tym samym czas trwania infekcji. Katarek nawilżającą maść
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do nosa stosuj także w celu niwelowania suchości błony śluzowej nosa powstałej na skutek: zanieczyszczeń (smogu), nadużywaniem
kropli do nosa, długotrwałego przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach czy w trakcie okresu grzewczego. Katarek maść jako
jedyna może być stosowana u dzieci powyżej 1 roku życia a także u osób dorosłych.

Nawilżony nosek to:

Brak ran i otarć
Skrócenie czasu infekcji
Spokój mamy i dziecka

¹Badanie przeprowadzone w Instytucie Hamiltona w dniach 21.11.2017 – 05.12.2017 na grupie 25 osób
²Badanie przeprowadzone w Instytucie Hamiltona w dniach 13.11.2017-17.11.2017 na grupie 50 osób
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