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Echinasal syrop 125g
 

Cena: 20,42 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HERBAPOL WROCŁAW

ILOŚĆ: 125 g

 

OPIS:

Echinasal to syrop do stosowania w stanach obniżonej odporności.

 

DZIAŁANIE:

Wzmacnia odporność, działa przeciwbakteryjnie, rozrzedza zalegającą wydzielinę.

 

WSKAZANIA:

Środek profilaktyczny w okresach zmniejszonej odporności. Pomocniczo – w łagodnych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych
z objawami kaszlu (np. w przebiegu przeziębienia).
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci od 7 do 12 lat – 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej, dzieci powyżej 12 lat i dorośli – 3 do 4 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.
Stosować nie dłużej niż 10 dni, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zasięgnąć opinii lekarza. W zastosowaniu
profilaktycznym (np. w okresach występowania wzmożonych infekcji dróg oddechowych), należy stosować połowę dawek leczniczych.
Stosowanie profilaktyczne preparatu wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.

 

SKŁAD:

100 g syropu zawiera: substancje czynne: Extractum compositum ex: Plantaginis lanceolatae folio (3 cz.), Grindeliae herba (1 cz.), Rosae
fructus (1 cz.) 5g; Thymi herbae extractum 3g; Echinaceae purpureae herbae succus 2g oraz substancje pomocnicze. Syrop zawiera do
1% wag. etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Echinasal, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli
pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae =Compositae), takie jak np.: rumianek, nagietek, krwawnik, mniszek,
arnika, jeśli u pacjenta stwierdzono choroby układowe: gruźlica, białaczka, AIDS, zakażenia wirusem HIV, stwardnienie rozsiane,
kolagenozy (choroby tkanki łącznej), schorzenia autoimmunologiczne (choroby, których podłożem jest reakcja układu odpornościowego
skierowana przeciw własnym tkankom organizmu).

 

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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