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Coldrex MaxGrip C 12 tabl
 

Cena: 15,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,025g+0,038g+5mg

Opakowanie 12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)

Postać tabl.

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Coffeinum, Acidum ascorbi

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Glaxo SmithKline

Consumer Healthcare

ILOŚĆ:  12 tabletek

 

 

Coldrex MaxGrip C zawiera paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kofeinę, wodzian terpinu i witaminę C.

 

 

DZIAŁANIE:

Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

Fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe

Kofeina - nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu
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Wodzian terpinu - działa wykrztuśnie

Witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

 

WSKAZANIA:

Leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle kostne i mięśniowe, katar.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co
4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Nie stosować leku dłużej niż 3 bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol lub zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kofeina, chlorowodorek fenylefryny, wodzian terpinu i kwas askorbowy (witamina C)

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 5 mg chlorowodorku fenylefryny, 20 mg wodzianu terpinu i 30 mg kwasu
askorbowego (witamina C) oraz substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, skrobię rozpuszczalną, talk, kwas stearynowy, powidon,
potasu sorbinian, sodu laurylosiarczan, żółty barwnik (E110).

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek zawiera kofeinę - należy unikać nadmiernego spożycia kawy, herbaty lub napojów zawierających kofeinę podczas zażywania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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