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Scorbolamid EXTRA x 20 tabl.
 

Cena: 18,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3g+0,2g+0,05g+5mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosi

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ:  20 tabletek

 

 

Scorbolamid EXTRA to złożony produkt leczniczy zawierający cztery substancje czynne: salicylamid, rutozyd, cynk oraz witaminę C.
Wspólnie pomagają zwalczyć objawy przeziębienia lub grypy, w tym łagodzą gorączkę

 

 

DZIAŁANIE:

Tabletki Scorbolamid EXTRA to kompozycja składników takich jak:

salicylamid o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
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Rutozyd to składnik, który stymuluje układ odpornościowy, a także wspomaga organizm w przebiegu leczenia infekcji wirusowych.
Dzięki niemu witamina C jest lepiej wchłaniania, a jej działanie przedłużone.

Kwas askorbowy jest istotny dla prawidłowego funkcjonowania odporności, wspiera również organizm przy infekcjach bakteryjnych i
wirusowych.

Cynk przyczynia się do wzmocnienia odporności.

 

WSKAZANIA:

Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych

 

DAWKOWANIE:

Przyjmować doustnie. Stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub zgodnie ze wskazówkami lekarza. Dorośli, młodzież powyżej 16.
roku życia: zażywać jedną tabletkę trzy razy na dobę. Stosować podczas posiłku, popijając wodą (około jednej szklanki). Zaleca się
stosować jak najmniejsze skuteczne dawki leku. W przypadku nieustąpienia objawów po 3-5 dniach konieczna jest konsultacja lekarska.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk.

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg salicylamidu, 200 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci
glukonianu cynku.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typ B, hydroksypropyloceluloza, talk. Otoczka tabletki I –
Opadry White YS-1-7027: hypromeloza 2910 (6cP), triacetyna, tytanu dwutlenek (E 171); Otoczka tabletki II – sukraloza, Opadry Orange
85G33255: alkohol poliwinylowy (E 1203), talk, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tartrazyna
(E 102), lecytyna sojowa (E 322).

 

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.
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