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Natur-Sept Kaszel 18 pastylek do ssania
 

Cena: 7,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 18 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Aflofarm

ILOŚĆ:  18 pastylek

 

OPIS:

Wyrób medyczny Natur-sept kaszel powleka błonę śluzową gardła ochronnym filmem.

 

DZIAŁANIE:

Składniki wyrobu medycznego Natur-sept kaszel powlekają błonę śluzową gardła ochronnym filmem, łagodząc kaszel.
Dzięki swoim właściwościom wyrób zabezpiecza błonę śluzową przed szkodliwym wpływem czynników drażniących
(takich jak suche, zimne lub zanieczyszczone powietrze), zmniejszając częstotliwość odruchu kaszlowego. Dodatkowo
Natur-sept kaszel poprawia nawilżenie gardła i ułatwia odkrztuszanie śluzu. Ponadto dzięki właściwościom łagodzącym,
wyrób wspomaga przywrócenie równowagi, podrażnionej kaszlem, błonie śluzowej gardła.

 

WSKAZANIA:
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W łagodzeniu kaszlu – zmniejsza jego częstotliwość i ułatwia odkrztuszanie.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 pastylka do ssania trzy razy dziennie. W przypadku braku poprawy po 5 dniach
stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

 

SKŁAD:

Ekstrakt gęsty z ziela tymianku, wyciąg suchy z porostu islandzkiego, wyciąg płynny z aloesu, ekstrakt gęsty z korzenia
prawoślazu, wyciąg z kwiatów dziewanny, wyciąg suchy z kwiatostanu lipy, olejek cytrynowy, cukier, syrop glukozowy,
kwas cytrynowy, aromat guawa.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku
życia ze względu na ryzyko zachłyśnięcia. Wyrób zawiera cukier.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu temperaturze 2-25°C.
Chronić od światła i wilgoci. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie
odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

 

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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