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Scorbolamid na gardło x 16 tabl d/ssania
 

Cena: 15,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SCORBOLAMID Na Gardło to preparat powlekający i osłaniający błonę śluzową dróg oddechowych. Łagodzi podrażnienia i wykazuje
właściwości kojące. Pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Skład:
cukier, syrop glukozowy, woda, wyciąg gęsty z korzenia prawoślazu, sok z owoców czarnego bzu, wyciąg gęsty z ziela tymianku, L-
askorbinian sodu (witamina C), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olejek szałwiowy, olejek cytrynowy, mentol, olejek tymiankowy.
Składnik w dziennej porcji produktu (2 pastylki): Korzeń prawoślazu 315 mg, Ziele tymianku 240 mg, Sok z owoców bzu czarnego 48 mg,
Witamina C 40 mg (50%), Olejek szałwiowy 13,2 mg, Olejek cytrynowy 2,0 mg. Mentol 1,6 mg, Olejek tymiankowy 1,0 mg

Działanie:
Preparat charakteryzuje się złożonym, wyjątkowym składem. Zawiera korzeń z prawoślazu z olejkiem i zielem tymianku oraz olejkiem
szałwiowym, które pozytywnie oddziałują na stan gardła oraz górnych dróg oddechowych i strun głosowych. Powleka i osłania
śluzówkę, łagodząc podrażnienia i wykazując właściwości kojące. Owoc czarnego bzu wraz z witaminą C korzystnie wpływają na
działanie układu immunologicznego i odporność. Mentol przyczynia się do lepszego przepływu powietrza przez nos.

Przeciwwskazania:
uczulenie na składniki preparatu

Wskazania:
Preparat zaleca się stosować w przypadku podrażnień gardła i osłabionej odporności.

Sposób użycia:
Stosować doustnie, do ssania. Zaleca się przyjmowanie 2-4 pastylek/24h.

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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