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APICOLD 1+ Syrop z korzenia prawoślazu z dodatkiem miodu
100 ml
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent ALPEN PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSyrop z korzenia prawoślazu z dodatkiem miodu Apicold jest wyrobem medycznym, który działa łagodząco na suchy kaszel
oraz redukuje podrażnienie jamy ustnej i gardła. Może być stosowany u dzieci po ukończeniu 1. roku życia i u osób dorosłych.Syrop
Apicold zawiera w swym składzie korzeń prawoślazu lekarskiego, który charakteryzuje się działaniem powlekającym błonę śluzową
gardła i zmniejszającym suchość w gardle. Dodatek miodu odpowiada zaś za działanie antyseptyczne – obecne w nim substancje
zwalczają drobnoustroje odpowiedzialne za stan zapalny. Redukują również obrzęk błon śluzowych oraz rozrzedzają wydzielinę
oskrzelową, co ułatwia jej wykrztuszanie. Antyseptyczne właściwości miodu przy infekcjach górnych dróg oddechowych przyczyniają się
do jego przeciwbólowego, przeciwzapalnego i przeciwgorączkowego działania.Sposób użyciaDzieci od 1. do 3. roku życia: 2,5 ml syropu
3 razy dziennie, po posiłku.Dzieci od 3 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy dziennie, po posiłku.Dzieci powyżej 12. roku życia i osoby dorosłe: 5
ml syropu 3-5 razy dziennie po poisłkach i dodatkowo 5 ml przed snem, w razie konieczności.Przed użyciem wstrząsnąć i podawać za
pomocą łyżki lub miarki.Po piewrszym otwarciu opakowania, syrop należy zuzyć w ciągu 30 dni.WażneApicold Syrop jest niewskazany w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Syrop Apicold zawiera korzeń prawoślazu lekarskiego, fruktozę i
glukozę z miodu, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania go u pacjentów z cukrzycą.Nie stosować
jeśli opakowanie jest uszkodzone.Produkt należy przechowywać w temperaturze pkojowej, w suchym i ciemnym miejscu oraz w sposób
niewidoczny i niedostępny dla dzieci.SkładnikiMacerat z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaeae radix)substancje pomocnicze: miód,
woda, alkohol, propoils cera, benzoesan sodu, sorbinian potasu.ProducentAlpen Pharma Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 151 lok.
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