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COLDREX MAXGRIP o smaku cytrynowym 14 saszetek
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka (1g+0,04g+0,01g)/sasz.

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.do sporz.roztw.doust.

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrinum

Opis produktu
 

WskazaniaColdrex MaxGrip o smaku cytrynowym zawiera kombinację trzech substancji aktywnych w rozgrzewającej formie saszetek
do rozpuszczania. Paracetamol zmniejsza gorączkę i ból, a fenylefryna udrożnia nos. Lek zawiera także witaminę C, której niedobory
mogą często wystąpić na początku zakażeń wirusowych. Coldrex MaxGrip zawiera maksymalną dostępną bez recepty dawkę
paracetamolu.** Maksymalna dawka paracetamolu w jednej saszetce dostępna bez recepty, Coldrex MaxGrip zawiera największą dawkę
paracetamolu spośród produktów Coldrex.DziałanieColdrex MaxGrip o smaku cytrynowym dzięki wieloskładnikowej formule działa na 5
objawów grypy lub przeziębienia:– gorączkę,– dreszcze,– bóle głowy,– ból gardła,– katar.Paracetamol – działa przeciwbólowo i
przeciwgorączkowo,Fenylefryna – obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe,Witamina C – witamina, której niedobory
mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.Sposób użyciaDorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:Jedna saszetka co 4 do
6 godzin. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 4 saszetki na dobę.Sposób podawaniaPrzed podaniem proszek
należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać
i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.WażnePrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na paracetamol, kwas
askorbowy, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub ciężka
niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2
tygodni po ich ostatnim zastosowaniu. Produktu Coldrex MaxGrip C nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.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: Eurocol Sunset Yellow (mieszanina (Eurocol Sunset Yellow E110) + sodu chlorek).Paracetamol1000
mgFenylefryna10 mgWitamina C40 mg
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