Instrukcja używania
Należy uważnie przeczytać.
junior-angin lizaki na ból gardła
dla dzieci, o smaku truskawkowym
Chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła,
szczególnie w przypadku bólu gardła.
1. Czym są lizaki junior-angin i kiedy się je stosuje?
junior-angin lizaki to wyrób medyczny chroniący błonę śluzową jamy ustnej i gardła,
szczególnie u pacjentów z bólem gardła.
Podczas ssania składniki lizaków junior-angin łagodzą podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej
i gardła. Porost islandzki tworzy na błonie śluzowej warstwę ochronną, która pełni rolę
naturalnej bariery przed bólem i wnikaniem drobnoustrojów.
Pantotenian wapnia wspomaga ochronną funkcję porostu islandzkiego poprzez nawilżenie
podrażnionego gardła.
Proces ssania stymuluje wydzielanie śliny, dzięki czemu składniki lizaka równomiernie
pokrywają błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
2. Jaki jest skład lizaków junior-angin?
Jeden lizak junior-angin zawiera:
wyciąg z porostu islandzkiego, pantotenian wapnia, kwas askorbinowy, sacharozę, syrop glukozowy,
kwas cytrynowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).
3. Jak stosować lizaki junior-angin?
Lizak należy ssać powoli co 2–3 godziny, w razie potrzeby – nie należy przekraczać liczby
3 lizaków w ciągu dnia.
Opakowanie zawiera 8 lizaków junior-angin.
Stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3. roku życia, które potrafią bezpiecznie i samodzielnie
ssać lizaki.
W czasie ssania lizaka nie należy biegać i skakać ze względu na ryzyko urazu.
Należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej stosowania lizaków junior-angin. W razie
wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 2–3 dni lub nasilają się, należy skonsultować się
z lekarzem.
4. Kiedy nie wolno stosować lizaków junior-angin?
Lizaków junior-angin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników.
5. Kiedy zalecana jest ostrożność przy stosowaniu lizaków junior-angin?
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Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie ma potrzeby zachowywania szczególnych środków
ostrożności. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o ewentualnych chorobach, uczuleniach
albo o zażywaniu leków (również tych kupowanych bez recepty).
6. Jaki jest okres ważności lizaków junior-angin?

Data ważności lizaków junior-angin jest wydrukowana na opakowaniu. Nie należy stosować lizaków
junior-angin po upływie terminu ważności.
7. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?
Lizaki junior-angin należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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