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COLDREX MAXGRIP C 12 tabletek
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaCOLDREX MAXGRIP C 12 tabletekColdrex Maxgrip C to lek przeznaczony do stosowania w celu leczenia objawów
przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle kostne i mięśniowe, katar.To lek na przeziębienie bez
recepty, który może być stosowany również w leczeniu pierwszych objawów grypy. Dzięki unikatowemu połączeniu kilku substancji
aktywnych wykazuje skuteczne działanie przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe, a także zawiera wodzian terpinu, który ma działanie
wykrztuśne. To produkt zwalczający objawy przeziębienia i grypy u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia, który nie powoduje
senności. Coldrex MaxGrip C pomoże szybko stanąć na nogi i powrócić do normalnego trybu życia.DziałanieUnikatowy skład Coldrexu
MaxGrip C kompleksowo zwalcza najczęściej powtarzające się objawy przeziębienia i grypy:Tabletki Coldrex MaxGrip C mają
wielokierunkowe działanie, które pomaga zwalcza pierwsze objawy infekcji wirusowej.Paracetamol ma właściwości przeciwgorączkowe
oraz przeciwbólowe.Kofeina pobudza ośrodkowy układ nerwowy i dodatkowo wzmacnia działanie paracetamolu.Chlorowodorek
fenylefryny zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.Wodzian terpinu wykazuje działanie wykrztuśne.Witamina C pozwala uzupełnić
jej braki, które mogą wystąpić na początkowym etapie ostrych zakażeń wirusowych.Sposób użyciaStosowanie Coldrex Maxgrip C:
dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki podawać do 4 razy na dobę.Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co
4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.Nie stosować leku dłużej niż 3 bez konsultacji z lekarzem.Nie należy
stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol lub zmniejszających przekrwienie błony śluzowej
nosa.WażneStosowanie Coldrex Maxgrip C: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki podawać do 4 razy na dobę.Nie
należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.Nie stosować leku dłużej niż 3
bez konsultacji z lekarzem.Nie należy stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol lub zmniejszających
przekrwienie błony śluzowej nosa.Skład1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum), 5 mg
chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 20 mg wodzianu terpinu (Terpinum hydratum), 30 mg kwasu askorbowego 
(Acidum ascorbicum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółty barwnik (E110).
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