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Imupret N krop.doustne 50ml
 

Cena: 41,77 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 ml/ml

Opakowanie 1 op.a 50ml

Postać krop.doustne

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BIONORICA

ILOŚĆ: 50 ml

 

OPIS:

Inupret N to lek tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia.

 

DZIAŁANIE:

Imupret N, to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

 

WSKAZANIA:

Przyjmować w celu złagodzenia objawów przeziębienia.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Przy nasilonych (ostrych) objawach przeziębienia: dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 10 kropli (do 50-60 kropli dziennie); dzieci w wieku od 6
do 11 lat: 15 kropli (do 75-90 kropli dziennie); młodzież w wieku od 12 lat i dorośli: 25 kropli (do 125-150 kropli dziennie). Przy
ustępujących objawach, łagodniejszym charakterze przeziębienia: dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 10 kropli (do 30 kropli dziennie); dzieci w
wieku od 6 do 11 lat: 15 kropli (do 45 kropli dziennie); młodzież w wieku od 12 lat i dorośli: 25 kropli (do 75 kropli dziennie).

 

SKŁAD:

100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium
L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea officinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha
włoskiego); Taraxacum officinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku); Quercus
robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do 19,5% (V/V) etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie przyjmować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz jeśli pacjent ma
uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae).

 

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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