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Sinupret extract x 20 tabl.
 

Cena: 43,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,16 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SINUPRET EXTRACT łagodzi objawy zapalenia zatok przynosowych. Działa rozrzedzająco na
wydzielinę i ułatwia oddychanie. Wspomaga proces samooczyszczania się zatok. Uwalnia od
zatokowego bólu głowy.

 

Skład:
Substancją czynną leku jest natywny suchy wyciąg (3-6:1) z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.),
kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego
(Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3); Pierwszy ekstrahent: etanol 51 %
(m/m). 1 drażetka zawiera 160,00 mg natywnego suchego wyciągu; pozostałe składniki to: sacharoza,
talk, węglan wapnia (E 170); celuloza mikrokrystaliczna; maltodekstryna; celuloza, proszek;
hypromeloza; dekstryna; guma arabska suszona rozpyłowo; krzemionka hydrofobowa, koloidalna;
krzemionka kolidalna bezwodna; dwutlenek tytanu (E 171); glukoza ciekła; stearynian magnezu
[roślinny]; kwas stearynowy; chlorofilina 25%, proszek (zawieram.in. kompleks miedziowy chlorofiliny E
141); lak aluminiowy indygotyny (zawiera m.in. indygotynę E 132); wosk karnauba; ryboflawina (E 101).

 

Działanie:
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SINUPRET EXTRACT stanowi kompleks wyjątkowych składników. Zawiera korzeń goryczki, ziele
werbeny, kwiat czarnego bzu, ziele szczawiu oraz kwiat pierwiosnka. Dzięki temu efektywnie łagodzi
symptomy chorobowe i usuwa przyczynę stanu zapalnego zatok przynosowych. Preparat
charakteryzuje się czterokrotnie większym stężeniem składników roślinnych (niż w przypadku
standardowego leku Sinupret*). SINUPRET EXTRACT odpowiada za rozrzedzenie utrudniającego
oddychanie śluzu. Przyczynia się do odtykania nosa i ujścia zatok. Udrażnia i ułatwia oddychanie.
Przynosi ulgę w dokuczliwym bólu i ucisku głowy.

 

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

 

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie preparatu u osób dorosłych w przypadku stanu zapalnego zatok
przynosowych.

 

Dawkowanie:
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie dawki wynoszącej 1 tabl. x 3/24h. 

 

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.

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

