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Tymianek i Podbiał pastylki x 24 pastyl.tw
 

Cena: 17,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,1g

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Thymi extractum, Farfarae folium succus

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT:  Omega Pharma Poland Sp. z o.o. ,

Al. Niepodległości 18, 

02-653 Warszawa.

ILOŚĆ:  24 pastylki do ssania

 

Tymianek i Podbiał, pastylki do ssania, 

Powleka i łagodzi podrażnione gardło

Wspomaga leczenie stanu zapalnego

 

 

DZIAŁANIE:

Zawarte w preparacie polisacharydy śluzowe tworzą warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i powstrzymuje działania odruchowe
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błony śluzowej gardła, a tym samym łagodzi kaszel.

 

WSKAZANIA:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w
nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych. 

 

DAWKOWANIE:

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - ssać po 1 pastylce co 4 - 6 godzin.

Dawka maksymalna to 6 pastylek na dobę.

Pastylki TYMIANEK i PODBIAŁ należy ssać powoli co wzmaga wydzielanie śliny, która zwilżając błonę śluzową jamy ustnej i gardła
zmniejsza nasilenie kaszlu.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

 

SKŁAD:

Substancje czynne: Thymi herbae extractum spissum (3,5-4,5:1) 100 mg, ekstrahent – woda do ekstrakcji, Tussilaginis farfarae folii
extractum spissum (4,5-6,0:1) 100 mg, ekstrahent – woda do ekstrakcji

Substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza jednowodna.

Lek Tymianek i Podbiał zawiera 1,6 g sacharozy i 1,7 g glukozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

 

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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