OTOSAN GERKLĖS PURŠKALAS, APELSINŲ SKONIO
Medicinos priemonė
Malšina gerklės skausmą ir perštėjimą. Tai – pagalbinė priemonė,
skirta faringito gydymui arba užkimus. Panaudojus purškalą
susidaro mukoadhezinė plėvelė, veikianti kaip barjeras,
apsaugantis gleivinę nuo išorės taršos. Dėl papildomo drėkinimo
gerklei suteikiamas ilgalaikės gaivos pojūtis. Tinkamas veganams.
Nenaudoti vaikams iki 12 metų amžiaus!

30 ml

Tinka

NOSIES, AUSŲ IR GERKLĖS PRIEŽIŪRAI
su natūraliais augaliniais ekstraktais ir
eteriniais aliejais
PAGAMINTA

OTOSAN GERKLĖS GELIS FORTE,
CITRINŲ SKONIO

ITALIJOJE

Medicinos priemonė
Malšina gerklės skausmą ir perštėjimą. Tai – inovatyvi
gelio pavidalo pagalbinė priemonė, skirta faringito
gydymui arba užkimus. Gelis gerklėje ir ryklėje
sudaro mukoadhezinę plėvelę, veikiančią kaip
barjeras, apsaugantis gleivinę nuo išorės taršos. Dėl
papildomo drėkinimo gerklei suteikiamas ilgalaikės
gaivos pojūtis. Tinkamas vaikams.

NAUJIENA

14 paketėlių po 10 g

OTOSAN SIRUPAS NUO KOSULIO
Medicinos priemonė
Rekomenduojama vartoti kaip pagalbinė priemonė, gydant sausą
neproduktyvų ir produktyvų šlapią kosulį, o taip pat esant burnos
bei ryklės gleivinės sudirginimui. Tinka ir vaikams, ir suaugusiems.
Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus ir suaugusiems.
Ieškokite vaistinėse ir
e-parduotuvėje www.hifamed.lt

180 ml

Gamintojas: OTOSAN, Via degli Scavi 32, 47122 Forli, Italija.
Įgaliotasis platintojas: INTERLUX, Aviečių g.16, LT-08418 Vilnius

Natūralus rūpestis Jumis!

OTOSAN DEGŪS AUSŲ PILTUVĖLIAI SU PROPOLIU

OTOSAN PURŠKALAS AUSIMS SU NATŪRALIAIS
AUGALINIAIS EKSTRAKTAIS

Medicinos priemonė
Otosan degus ausų piltuvėlis – tai senovinio tradicinio ausų higienos metodo,
vadinamo ausų termoterpija, prikėlimas naujam gyvenimui, pasitelkus šiuolaikinės
technikos pasiekimus. Kamino traukos efekto dėka jis padeda pašalinti
susikaupusius nešvarumus ir perteklinę sierą iš ausų landų.

Medicinos priemonė
Inovatyvi priemonė sieros kamščių pašalinimui ir kasdienei ausų
higienai palaikyti

2 vnt.

50 ml

OTOSAN LAŠAI AUSIMS SU NATŪRALIAIS ETERINIAIS ALIEJAIS

OTOSAN MILTELIAI NOSIES PLOVIKLIO GAMYBAI

Medicinos priemonė
Padeda pašalinti perteklinį sieros kiekį, sumažinti odos bėrimą ir
paraudimą, išvalyti ausies kanalą, sumažinti odos sausumą ir taip pagerina
bendrą ausų būklę.

Medicinos priemonė

10 ml

OTOSAN NOSIES PURŠKALAS SU NATŪRALIAIS AUGALINIAIS
EKSTRAKTAIS IR ETERINIAIS ALIEJAIS

Pakuotėje yra 30 paketėlių su milteliais, skirtais
nosies gleivinę drėkinančio ir ertmę valančio tirpalo gamybai. Privalumai: patikimai nuplauna nosies
gleivinę, pašalindamas jos perteklių, alergenus ir
teršalus; išlaiko natūralų mukociliarinį klirensą (apsauginį prienosinių ančių ir nosies gleivinės barjerą);
palengvina kvėpavimą.

Medicinos priemonė
Puikiai tinka peršalus, pasireiškus alerginei slogai, sergant sinusitu ir po
chirurginių operacijų.

OTOSAN NOSIES PLOVIKLIS (RINKINYS)
Medicinos priemonė

Rinkinį sudaro plastikinis paprastai naudojamas buteliukas ir milteliai plovikliui, skirto nosies gleivinei
drėkinti ir ertmei plauti, gamybai. Privalumai: patikimai
nuplauna nosies gleivinę, pašalindamas jos perteklių,
alergenus ir teršalus; išlaiko natūralų mukociliarinį
klirensą (apsauginį prienosinių ančių ir nosies gleivinės
barjerą); palengvina kvėpavimą.

30 ml

OTOSAN BABY NOSIES PURŠKALAS SU NATŪRALIAIS
AUGALINIAIS EKSTRAKTAIS IR ETERINIAIS ALIEJAIS
Medicinos priemonė
Puikiai tinka peršalus, pasireiškus alerginei slogai, sergant sinusitu ar tiesiog
užgulus nosiai. Specialiai sukurtas vaikams. Taip pat gali naudoti suaugusieji,
kurių gleivinė yra sausa ir jautri.

30 ml

Įsigykite vaistinėse ir
e-parduotuvėje www.hifamed.lt

www.hifamed.lt
Tel. +370 650 71110. El.p. info@hifamed.lt

30 paketėlių po 2,84 g

240 ml buteliukas ir 30 miltelių
po 2,84 g nosies ploviklio gamybai

