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Herbion 0,03 g/5ml 1 but. po 150 ml
 

Cena: 12,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 1 but.a 150ml

Postać syrop

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Substancja
czynna

Cetraria islandica

Opis produktu
 

HERBION NA KASZEL działa powlekająco i ochronnie oraz nawilżająco na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Wykazuje właściwości
łagodzące podrażnienia i dokuczliwy, suchy kaszel.

Skład:
1 ml syropu zawiera 6 mg gęstego wyciągu z płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., tallus) (16-18:1), co odpowiada 96
–108 mg płucnicy islandzkiej. Ekstrahent: woda oczyszczona. Pozostałe składniki: płynny (niekrystalizujący) sorbitol (E420), guma
ksantanowa (E415), benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330) oraz aromat cytrynowy

Działanie:
Produkt leczniczy ma postać syropu przeznaczonego do stosowania doustnego. Wyróżnia się naturalnym składem. Działa na bazie
gęstego wyciągu z płucnicy islandzkiej, który stanowi źródło znacznych ilości substancji kleistych, które odpowiadają za pokrywanie,
ochronę i nawilżenie śluzówki jamy ustnej oraz gardła. Przyczynia się do złagodzenia podrażnienia wywołane przez suchy kaszel.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe preparatu
ciąża i okres karmienia piersią
stosowanie u dzieci poniżej 1 roku życia

Wskazania:
Preparat należy stosować w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz suchego kaszlu.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia zaleca się stosowanie 15 ml syropu x 4/24h. Dzieciom w wieku
10-16 lat podawać 10 ml syropu x 4/24h. Dzieciom w wieku 4-9 lat podawać 5 ml x 4/24h. Dzieciom w wieku 2-4 lat podawać wyłącznie
po konsultacji lekarskiej – 2,5 ml x 1-4/24h.
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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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