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MucoDual® Action Spray 2w1 KASZEL + GARDŁO
Naturalne rozwiązanie od pierwszych objawów infekcji

Warszawa, 21 stycznia 2021 - Przez cały rok jesteśmy narażeni na działanie czynników zewnętrznych
(m.in. klimatyzacja, centralne ogrzewanie, zanieczyszczenie powietrza, suche powietrze zimą czy pyłki
wiosną), które mogą prowadzić do suchego kaszlu i bólu gardła. Te objawy mogą również wystąpić
w przebiegu przeziębienia i wynikać ze stanu zapalnego gardła. To wszystko może przyczynić się do
występowania suchego i drapiącego kaszlu, który nie trwa długo, ale jest kłopotliwy, męczący i podrażnia
gardło. W takich sytuacjach pomóc może nowy preparat z rodziny MucoDual® - Action Spray 2w1 Kaszel +
Gardło.
MucoDual® Action Spray 2w1 to wyrób medyczny w postaci aerozolu, w wygodnej formule dostosowanej
do zażywania poza domem. Zalecany jest do stosowania w jamie ustnej i gardle. w celu łagodzenia
pierwszych objawów infekcji, takich jak ból gardła, suchy kaszel, chrypka, ból przy przełykaniu, obrzęknięte
węzły chłonne. Zapobiega pogorszeniu się tych objawów. Ponadto nawilża suchą i podrażnioną błonę
śluzową oraz wspomaga jej regenerację i stabilizację struktury bariery śluzówkowej.
Zawiera mieszankę dobrze znanych naturalnych substancji łagodzących: wyciąg z korzenia prawoślazu
lekarskiego i miodu oraz unikalny składnik Ectoinę® - naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, łagodzącą
stany zapalne i stabilizującą błony komórkowe. Dzięki technologii Ectoin® Hydro-technology, ectoina®
wiąże wodę i tym samym tworzy ochronną tarczę nawilżającą w gardle. MucoDual® 2w1 Action Spray nie
zawiera alkoholu, ma przyjemny smak prawoślazu i miodu, a jego działanie opiera się w 100% na
naturalnych składnikach aktywnych. Jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia.
Pojemność: 20 ml, cena: ok. 30 zł. Cena ostatecznie kształtowana jest na poziomie apteki.
MUCODUAL, Action Spray, to wyrób medyczny w postaci aerozolu do stosowania
w jamie ustnej i gardle w leczeniu suchej i podrażnionej błony śluzowej. Działa
miejscowo. Łagodzi pierwsze objawy jak ból gardła, suchy kaszel, chrypka, ból przy
przełykaniu, nie dopuszczając do ich pogorszenia. Nawilża błonę śluzową oraz
wspomaga jej regenerację. Pomaga zredukować stan zapalny błon śluzowych,
skraca czas trwania bólu gardła i chrypki. Zawiera Ektoinę, naturalną cząsteczkę
chroniącą komórki, łagodzącą stany zapalne i stabilizującą błony komórkowe. Nie
zawiera alkoholu. Składniki: Ektoina, woda, miód, prawoślaz lekarski – korzeń
(wyciąg suchy z korzenia prawoślazu), inne składniki: maltodekstryna, dwutlenek
krzemu; środek konserwujący: sorbinian potasu Dawkowanie: podawać na śluzówkę
jamy ustnej i gardła w następujących dawkach: dzieci w wieku powyżej 2 lat do 5 lat:
1 doza (rozpylenie) 3 razy na dobę; dzieci w wieku powyżej 6 lat do 11 lat: 2 dozy
(rozpylenia) 3 razy na dobę; dorośli i dzieci w wieku ≥12 lat: 4 dozy (rozpylenia) kilka
razy na dobę. Nie należy stosować częściej niż 10 razy na dobę.
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Informacje o Sanofi
Sanofi wspiera pacjentów w pokonywaniu wyzwań zdrowotnych. Jesteśmy globalną firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na zdrowiu
ludzkim. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne sposoby leczenia bólu i łagodzenia cierpienia. Wspieramy
zarówno tych, którzy cierpią na choroby rzadkie, jak również miliony pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi. Dzięki
zaangażowaniu ponad 100 000 pracowników w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje naukowe w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne
na całym świecie.
Sanofi Consumer Healthcare jest częścią globalnej organizacji Sanofi, której celem jest poprawa jakości życia ludzi na całym świecie. Globalny
BU CHC osiągnął sprzedaż na poziomie 4,7 mld EUR w 2019 roku. Sanofi Consumer Healthcare jest jedną z trzech najważniejszych organizacji
na rynku Consumer Healthcare i dostarcza skoncentrowane na konsumentach, innowacyjne rozwiązania w zakresie samoleczenia, skupione
wokół czterech najważniejszych globalnych kategorii: alergia oraz kaszel i przeziębienie, środki przeciwbólowe, leki układu pokarmowego,
suplementy diety.
Sanofi, Empowering Life.
Więcej informacji: www.sanofi.pl
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