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ДЕФЛЮ СIЛЬВЕР ЛОСЬЙОН-СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА 
DEFLU

™ 
SILVER THROAT LOTION SPRAY 

Рецептура за роэробкою Дельта Медjкел Промоуwнэ АГ, Швейцарjя 

Склад: колоi'дний розчин срiбла 45-55 ppm, екс
тракт iсландського моху, Д-пантенол, екаракт ев
калiпта, екаракт ромашки, ефiрна олiя евкалiпта, 
ефiрна олiя м'яти, ментол, тимол, камфора, вiтамiн Е, 
лiзоцим, сахаринат натрiю, ПЕГ-40 гiдрогенiзова

на касторова олiя, глiцерин, гiалуронат натрiю, 

сорбат калiю. 

Форма випуску: лосьйон-спрей у флаконi з 
помпою-розпилювачем 30 ml (мл). 

Комплексна дiя засобу зумовлена дiЕю його компо
нентiв. 
Колоi'дне срjбло проявля€ антимiкробну дiю, ма€ 
широкий спектр антибактерiальноi', противiрусноi" 
та протигрибковоi' активноаi. Екстракт kланд
ського моху ма€ бактерициднi, в'яжучi та проти
запальнi влааивоаi. тэоцим - антибактерiаль
ний агент, здатний руйнувати полiсахариди мiкроб
ноi· оболонки. 
Екстракт та ефjрна олjя евкалjпта мають анти
септичнi та протизапальнi влааивоаi. 
Екстракт ромашки забезпечу€ значний протиза
пальний ефект та аимулю€ процеси загоЕння та вiд
новлення слизових оболонок. Ефjрна олjя м'яти та 
ментол аворюють мiсцевий знеболювальний ефект 
та вiдволiкаючу дiю. Тимол - компонент ефiрноi" 
oлii' чабрецю - € надзвичайно потужним антисепти
ком, проявля€ спазмолiтичну активнiаь. Камфора 
демонаруЕ протизапальну, антисептичну та проти
набрякову дiю. Д-пантенол та вjтамjн Е сприяють 
вiдновленню ушкоджених слизових оболонок. 

Використовуаься при: 
- тонзилiтi,
- фарингiтi,
- ларингiтi,
- аоматитi.

Спосjб эастосування: 
для мiсцевого зааосування. 

При першому викориааннi зробити 1-2 пробних 
розпилення у повiтря. 
Зааосовувати дорослим та дiтям вiд 12 рокiв по 
2-3 розпилення, дiтям вiд 4 рокiв по 1-2 розпилен
ня на слизовi оболонки ротовоi· порожнини та mотки
3 рази на добу. Курс зааосування 3-10 днiв або за
рекомендацiЕю лiкаря.
Дiтям зааосовувати засiб тiльки пiд наmядом до
рослих.
При мiсцевому зааосуваннi колоi'дний розчин срi
бла не ма€ загальноi· сиаемноi· дii'.
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Протипокаэання: 
- дiти до 4 рокiв;
- пiдвищена чутливiаь до компонентiв засобу.

Особливj эастереження: 
- при випадковому потрапляннi в очi промити вели
кою кiлькiаю води.

Умови эберjгання: зберiгати в оригiнальнiй упа
ковцi для запобiгання попадання прямих сонячних 
променiв при температурi не нижче 5 °С та не вище 
25 °С у недоступному для дiтей мiсцi. Пiсля вiдкрит
тя можна викориаовувати до завершення ароку 
придатноаi. 
Строк придатносri: 3 роки. 
Дата виготовлення та номер napтji': вказано на 
упаковцi. Дата виготовлення € номером napтii'. 
Придатний до: вказано на упаковцi. 
Наэва j мkцеэнаходження виробника: 
ТОВ«ДелыаМедiкел», Украi'на, 08132, Киi'вськаобл., 
м. Вишневе, вул. Чорновола 43, тел: (044) 593-33-
55 на виробничих потужноаях: 61172, м. Харкiв, 
вул. Роганська 151, тел: (057} 751-80-34. 




