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Muconatural Complete syrop 128 g
 

Cena: 25,72 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 128 g

Postać syrop żel.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Sanofi-Aventis

ILOŚĆ:  128 g

 

Muconatural Complete, syrop, 128 g to wyrób medyczny dla dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia - łagodzi kaszel suchy i mokry

100% naturalny

 

 

DZIAŁANIE:

Muconatural Complete, syrop

zwiększa nawodnienie śluzu, co ułatwia jego usunięcia drogą fizjologiczną

tworzy ochronny film na błonie śluzowej, co zmniejsza ryzyko jej kontaktu z zewnętrznymi czynnikami drażniącymi

naturalne aromaty: pomarańczowy, brzoskwiniowy i cytrynowy odpowiadają za przyjemny smak
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wyselekcjonowany składnik flawonoidowy z tymianku wykazuje działanie przeciwutleniające, co wspomaga ochronę błony śluzowej

składnik polisacharydowy z babki lancetowatej w połączrniu z miodem ma właściwości mukoadhezyjne.

 

WSKAZANIA:

Wyrób medyczny Muconatural Complete, syrop przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia przy suchym i mokrym
kaszlu. Jest szczególnie polecany w leczeniu kaszlu związanego z zakażeniami górnych dróg oddechowych. 

 

DAWKOWANIE:

Dzieci 1-6lat: 5 ml ( 1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę

Dzieci powyżej 6 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę

Dorośli: 10 ml ( 2 lyżki miarowe) 2-3 razy na dobę

W razie potrzeby syrop można przyjmować do 4 razy na dobę, również w krótkich odstępach czasu.

 

SKŁAD:

Kompleks Poliflav M.A. (wyselekcjonowany składnik polisacharydowy z babki lancetowatej oraz wyselekcjonowany składnik
flawonoidowy z tymianku), miód, cukier trzcinowy, woda, sok cytrynowy, naturalne aromaty:pomarańczowy, cytrynowy i brzoskwiniowy,
guma ksantanowa, guma arabska.

Nie zawiera glutenu.

Bez konserwantów, barwników oraz innych syntetycznych substancji pomocniczych.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

