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Esberitox N 50 tabletek
 

Cena: 28,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ORKLA

ILOŚĆ: 50 tabletek 

 

OPIS:

Esberitox N to środek wspomagający w leczeniu przeziębień, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

 

DZIAŁANIE:

Preparat podawany doustnie dzięki zawartym w nim naturalnym składnikom wspomaga leczenie grypy i przeziębienia. Korzeń indygo
pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu (przyspiesza syntezę przeciwciał). Wyciągi z korzenia indygo i jeżówki zatrzymują
proces namnażania się drobnoustrojów. Dzięki zastosowaniu preparatu choroba trwa znacznie krócej.

 

WSKAZANIA:

Preparat zalecany jest osobom, które borykają się z grypą lub ostrymi infekcjami górnych dróg oddechowych.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki. Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki. Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy
dziennie po 1 tabletce. Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą. Można
również rozpuścić tabletkę w ustach. Nie należy stosować leku dłużej niż 10 dni.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: substancje czynne: 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: korzeń dzikiego indygo 10 mg, korzeń jeżówki
purpurowej 7,5mg, ziele żywotnika zachodniego 2mg oraz substancje pomocnicze. Ekstrahent: etanol 30% (v/v), substancje
pomocnicze: kwas askorbinowy, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku, gruźlicy, białaczki, HIV, AIDS, kolagenozy, stwardnienia
rozsianego, immunosupresji.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 4 lat, kobietom w ciąży, w okresie laktacji, w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

 

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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