Дефлю
СІЛЬВЕР
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР ЛОСЬЙОН-СПРЕЙ
DEFLU™ SILVER LOTION SPRAY
Рецептура за розробкою Дельта Медікел Промоушнз АГ, Швейцарія

Форма випуску: лосьйон-спрей у флаконі з
помпою-розпилювачем 15 мл.
Комплексна дія засобу зумовлена дією його компонентів. Колоїдне срібло проявляє антимікробну дію,
має широкий спектр антибактеріальної, противірусної та протигрибкової активності. Екстракт ісландського моху (Cetraria islandica) має бактерицидні,
в’яжучі та протизапальні властивості. Д-пантенол,
вітамін Е та вітамін А сприяють відновленню ушкодженої слизової оболонки носа.
Використовується при:
- аденоїдитах,
- ринітах,
- риносинуситах.
Колоїдне срібло здатне пригнічувати зростання або
спричиняти загибель широкого спектра бактерій.
Бактерицидна дія на Staphylococcus aureus відмічена при концентрації наночасток колоїдного срібла
45-50 ppm. Колоїдне срібло проявляє віруліцидну
дію щодо вірусу грипу та інших вірусів.
Екстракт ісландського моху (Cetraria islandica)
містить біологічно активну органічну уснінову
кислоту, що має антибіотичні та протизапальні
властивості. Дубильні речовини моху виявляють
в’яжучу дію.
Д-пантенол, вітамін Е та вітамін А стимулюють
загоєння та відновлення слизових оболонок.
Спосіб застосування:
для місцевого застосування.

Ретельно очистити ніс. Струснути флакон і зняти захисний ковпачок.
При першому використанні зробити 1-2 пробних
розпилення у повітря. При вертикальному положенні голови зробити по одному впорскуванню у кожний носовий хід. Застосовувати 2-3 рази на добу.
Звичайний курс застосування: 5-10 днів, за рекомендацією лікаря можна продовжити до 3 тижнів.
При місцевому застосуванні колоїдний розчин
срібла не має загальної системної дії.
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Протипоказання:
- діти до 3 років;
- підвищена чутливість до компонентів засобу.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не нижче 5 °С та не вище
25 °С у недоступному для дітей місці. Після відкриття можна використовувати до завершення строку
придатності.
Строк придатності: 3 роки.
Дата виготовлення та номер партії: вказано на
упаковці. Дата виготовлення є номером партії.
Придатний до: вказано на упаковці.
Назва і місцезнаходження виробника:
ТОВ «Дельта Медікел», Україна, 08132, Київська
обл., м. Вишневе, вул. Чорновола 43, тел.: (044)
593-33-55 на виробничих потужностях: 61172,
м. Харків, вул. Роганська 151, тел.: (057) 751-80-34.

E01966

Склад: колоїдний розчин срібла 45-55 ppm, екстракт
ісландського моху (Cetraria islandica), Д-пантенол,
вітамін Е, вітамін А, ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, гліцерин, ПЕО-400, пропіленгліколь, гіалуронат натрію, сорбат калію.

Дефлю
СИЛЬВЕР
ДЕФЛЮ СИЛЬВЕР ЛОСЬОН-СПРЕЙ
DEFLU™ SILVER LOTION SPRAY
Рецептура разработана Дельта Медикел Промоушнз АГ, Швейцария

Форма выпуска: лосьон-спрей во флаконе с помпой-распылителем 15 мл.
Комплексное действие средства обусловлено действием его компонентов. Коллоидное серебро проявляет антимикробное действие, имеет широкий
спектр антибактериальной, противовирусной и
противогрибковой активности. Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) проявляет бактерицидные, вяжущие и противовоспалительные свойства.
Д-пантенол, витамин Е и витамин А способствуют
восстановлению поврежденной слизистой оболочки
носа.
Применяется при:
- аденоидитах,
- ринитах,
- риносинуситах.
Коллоидное серебро способно угнетать рост или
приводить к гибели широкого спектра бактерий.
Бактерицидное действие на Staphylococcus aureus
отмечено при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45-55 ppm. Коллоидное серебро проявляет вирулицидное действие в отношении вируса
гриппа и других вирусов.
Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) содержит биологически активную органическую усниновую кислоту, которая имеет антибиотические и противовоспалительные свойства. Дубильные вещества
мха проявляют вяжущее действие.
Д-пантенол, витамин Е и витамин А стимулируют
заживление и восстановление слизистых оболочек.

Способ применения:
для местного применения.
Тщательно очистить нос. Встряхнуть флакончик и
снять защитный колпачок.
При первом использовании сделать 1-2 пробных
распыления в воздух. При вертикальном положении
головы сделать по одному вспрыскиванию в каждый
носовой ход. Применять 2-3 раза в сутки.
Курс применения – 5-10 дней, по рекомендации
врача можно продлить до 3 недель.
При местном применении коллоидный раствор серебра не имеет общего системного действия.
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Противопоказания:
- дети до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не ниже 5 °С и не выше 25 °С в
недоступном для детей месте. После открытия можно
использовать до истечения срока годности.
Срок годности: 3 года.
Дата изготовления и номер партии: указано на упаковке. Дата изготовления является номером партии.
Годен до: указано на упаковке.
Название и местонахождение производителя:
ООО «Дельта Медикел», Украина, 08132, Киевская
обл., г. Вишневое, ул. Черновола 43, тел.: (044)
593-33-55 на производственных мощностях: 61172,
г. Харьков, ул. Роганская 151, тел.: (057) 751-80-34.

E01966

Состав: коллоидный раствор серебра 45-55 ppm,
экстракт исландского мха (Cetraria islandica),
Д-пантенол, витамин Е, витамин А, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, глицерин,
ПЕО-400, пропиленгликоль, гиалуронат натрия, сорбат калия.

