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Herbion na kaszel mokry 150ml
 

Cena: 12,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7 mg/ml

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać syrop

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Substancja
czynna

Hederae helicis extractum fluidum

Opis produktu
 

HERBION NA KASZEL MOKRY odpowiada za działanie wykrztuśne. Działa na bazie suchego wyciągu z liści bluszczu. Wspomaga
odkrztuszanie wydzieliny oskrzelowej i łagodzi mokry kaszel.

Skład:
1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) (5–7,5:1). Ekstrahent: etanol 30% (m/m).Sorbitol
ciekły (niekrystalizujący) (E420), glicerol (E422), benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330), substancja smakowo - zapachowa
Lemon balm Flavour: glikol propylenowy (E1520), etanol, olejek eteryczny cytronelowy, olejek eteryczny cytrynowy, cytral, olejek
eteryczny kolendrowy, woda oczyszczona

Działanie:
Preparat ma postać syropu przeznaczonego do stosowania doustnego. Charakteryzuje się naturalnym składem. Zawiera suchy wyciąg z
liści bluszczu, który wykazuje właściwości wykrztuśne. Ułatwia odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny i
przyczynia się do złagodzenia mokrego kaszlu.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe preparatu
ciąża i okres karmienia piersią
stosowanie u dzieci poniżej 2 roku życia

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia w przypadku mokrego kaszlu.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia zaleca się stosowanie 5-7,5 ml syropu x 2/24h. Dzieciom w
wieku 6-12 lat podawać 5 ml syropu x 2/24h. Dzieciom w wieku 2-5 lat podawać 2,5 ml x 2/24h. Stosować rano i wczesnym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/herbion-na-kaszel-mokry-150ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

popołudniem.

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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