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Syrop Islandzki na kaszel syrop 200 ml
 

Cena: 23,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Solinea

Elizówka 65, Hala I,

21-003 Ciecierzyn.

ILOŚĆ: 200 ml.

 

 

Syrop na kaszel z porostu islandzkiego

 

 

DZIAŁANIE:

Syrop na kaszel z porostu islandzkiego w delikatny sposób łagodzi typowe dolegliwości związane z przeziębieniem, takie jak kaszel i
chrypka.
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Syrop islandzki tworzy warstwę ochronną na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. W ten sposób preparat łagodzi podrażnienia i kaszel.

Dłuższe stosowanie syropu islandzkiego całkowicie likwiduje kaszel.

Dodatkowo zawarty w preparacie składnik mineralny - cynk - wzmacnia działanie porostu islandzkiego.

 

WSKAZANIA:

Produkt odpowiedni dla osób chorych na cukrzycę i dzieci w wieku od 1 roku życia.

Sprawdza się w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, przebiegających z kaszlem.

Łagodzi podrażnienie śluzówki jamy ustnej i gardła oraz kaszel.

 

DAWKOWANIE:

Dzieci 1- 8 lat: 2 razy na dobę 5 ml (1 łyżeczka)

Dzieci i młodzież 8 – 16 lat: 3-4 razy na dobę 5 ml (1 łyżeczka)

Dorośli: 3-4 razy na dobę 10 ml (2 łyżeczki)

W przypadku stosowania u dzieci syrop można rozcieńczyć np. z herbatą lub ciepłą wodą.

W przypadku braku poprawy po ok. 14 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 

SKŁAD:

Wyciąg z porostu islandzkiego, siarczan cynku, aromat miętowy; substancje pomocnicze: substancje konserwujące: sorbinian potasu,
substancje słodzące: sorbitol, fruktoza

 

OSTRZEŻENIA: 

W przypadku nietolerancji sorbitolu/fruktozy należy zachować ostrożność podczas stosowania.

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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