Екстракт рослинний
для полоскання ротової
порожнини
НЕ МІСТИТЬ СПИРТУ!

шавлія і калина
Склад: водно-гліцериновий екстракт шавлії лікарської 5%, водно-гліцериновий екстракт калини
звичайної 5%, хлорбутанол 0,2%,
вода очищена.
Рекомендації щодо споживання:
Полоскання традиційно використовуються в народній медицині. Полоскання Доктор БОРМЕТАЛЬ забезпечує комплексний ефект,
який включає механічне вимивання мікроорганізмів з поверхні слизових оболонок, посилення
кровообігу внаслідок прогрівання
тканин, і безпосередній вплив натуральних активних компонентів.
Шавлія, що входить до складу Полоскання Доктор БОРМЕТАЛЬ, надає дезінфікуючий, протизапальний, в’яжучий ефекти.
Калина сприяє загоєнню і регенерації слизової оболонки горла та
ротової порожнини.
Натуральні рослинні екстракти, які
є основою Полоскання, отримані унікальним способом холодної
безспиртової екстракції, завдяки
чому забезпечується повнота і різноманітність складу живих біологічно активних речовин, які властиві лікарським рослинам.
Спосіб застосування: полоскання
Доктор БОРМЕТАЛЬ Шавлія і Калина готове до застосування. Можливо також додати до полоскання половинний об’єм теплої кип’яченої
води. Полоскати ротову порожнину
(горло) 3-4 рази на день протягом
7-10 днів. Може застосовуватися
дітям з 7 років.

Особливості застосування: не допускати проковтування засобу. У
випадку попадання у очі – промити водою.
Застереження щодо застосування засобу для полоскання ротової порожнини певними категоріями населення (дітьми, вагітними
жінками, літніми людьми, алергіками): перед застосуванням необхідна консультація лікаря. Містить
хлорбутанол.
Протипоказання: індивідуальна несприйнятливість компонентів.
Маса нетто, г: 200,0±5%. Не є лікарським засобом.
Дата виготовлення та строк придатності: дату виготовлення вказано на упаковці. Строк придатності –
2 роки з дати виготовлення.
Номер партії (серії) виробництва:
вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному
для дітей місці при кімнатній температурі.
Назва (найменування) та повна адреса і телефон виробника:
ТОВ «АПОСАН», Україна, 01103,
м. Київ, вул. Кіквідзе, 14 В,
тел./ф.: +38 044 577 57 37 (38,39).
Адреса потужностей об’єкта виробництва
(місцезнаходження):
вказано на упаковці.
ТУ У 20.4-38489056-002:2013

Экстракт растительный
для полоскания
ротовой полости
НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА!

шалфей и калина
Состав: водно-глицериновый экстракт шалфея лекарственного 5%,
водно-глицериновый экстракт калины обыкновенной 5%, хлорбутанол 0,2%, вода очищена.
Рекомендации по применению:
Полоскания традиционно используются в народной медицине. Полоскание Доктор БОРМЕТАЛЬ обеспечивает комплексный эффект,
который включает механическое
вымывание микроорганизмов с
поверхности слизистых оболочек, активизацию кровообращения
вследствие разогревания тканей,
и непосредственное влияние натуральных активных компонентов.
Шалфей, входящий в состав Полоскания Доктор БОРМЕТАЛЬ, обладает дезинфицирующим, противовоспалительным,
вяжущим
эффектами.
Калина способствует заживлению
и регенерации слизистой оболочки
горла и ротовой полости.
Натуральные растительные экстракты, которые являются основой
Полоскания, получены уникальным способом холодной бесспиртовой экстракции, благодаря чему
обеспечивается полнота и разнообразие состава живых биологически активных веществ, которые
свойственны лекарственным растениям.
Способ применения: полоскание
Доктор БОРМЕТАЛЬ Шалфей и Калина готово к применению. Можно
также добавить к полосканию половинный объем теплой кипяченой
воды. Полоскать ротовую полость
(горло) 3-4 раза в день в течение
7-10 дней. Может применяться у
детей с 7 лет.

Особенности применения: не допускать проглатывания средства.
В случае попадания в глаза – промыть водой.
Предостережения
относительно
применения средства для полоскания ротовой полости определенными категориями населения
(детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми, аллергиками): перед применением необходима консультация врача. Содержит
хлорбутанол.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Масса нетто, г: 200,0±5%. Не является лекарственным средством.
Дата изготовления и срок годности: дата изготовления указана на
упаковке. Срок годности – 2 года с
даты изготовления.
Номер партии (серии) производства: указан на упаковке.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном
для детей месте при комнатной
температуре.
Название (наименование) и полный
адрес и телефон производителя:
ООО «АПОСАН», Украина, 01103,
м. Киев, ул. Киквидзе, 14 В,
тел.: +38 044 577 57 37 (38,39).
Адрес мощностей объекта производства (местонахождение): указан на упаковке.
ТУ У В 20.4-38489056-002:2013

