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Hedussin syrop 100ml
 

Cena: 17,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,033 g/4ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Opis produktu
 

Mokry kaszel utrudnia Ci oddychanie i normalne funkcjonowanie? Ten problem pomoże Ci rozwiązać apetyczny syrop wykrztuśny
Hedussin, który bazuje na naturalnym wyciągu z bluszczu.

Skład:
100ml syropu zawiera 825mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium). Ekstahent: etanol 30% (m/m). Substancje
pomocnicze: sorbitol (niekrystalizujący) (E420), sorbinian potasu (E202), guma ksantanowa (E415), bezwodny kwas cytrynowy (E330),
woda oczyszczona.

Działanie:
Podstawę syropu Hedussin stanowi naturalny wyciąg z bluszczu, który w swoim składzie zawiera substancje korzystnie wpływające na
wykrztuszanie. Składniki aktywne bluszczu posiadają właściwości wykrztuśne, a także upłynniające zalegającą w oskrzelach wydzielinę
oraz rozszerzające oskrzela. To potrójne działanie znacznie ułatwia oddychanie w okresie przeziębienia.

Zastosowanie:
Hedussin syrop polecany jako środek ułatwiający wykrztuszanie, szczególnie w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u dzieci poniżej 2. roku życia.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 6ml syropu dwa razy dziennie; dzieci w wieku 6-12 lat: 4ml syropu dwa razy dziennie; dzieci w
wieku 2-5 lat: 2ml syropu dwa razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. W przypadku nieustąpienia objawów po 7 dniach
stosowania należy skonsultować się z lekarzem.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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