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GRIPEX DUO 16 tabletek
 

Cena: 23,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+6,1mg

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis

DLACZEGO GRIPEX DUO? NA JAKIE DOLEGLIWOŚCI? JAK STOSOWAĆ? SZCZEGÓŁY PRODUKTU  

Dlaczego Gripex Duo?

Gripex Duo 2w1 to ta sama siła czy ją rozpuścisz jak saszetkę, czy połkniesz jak tabletkę.

gdy jesteś w domu i chcesz zareagować na nasilające się objawy rozgrzewającą saszetką także na noc

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/gripex-duo-16-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

gdy potrzebujesz gorącej saszetki, aby mieć poczucie szybkiego zareagowania na objawy przeziębienia lub grypy

 

gdy potrzebujesz wygodnej i łatwej w zażyciu silnej tabletki niezależnie gdzie jesteś

niezależnie od pory dnia, gdy nie masz czasu, a potrzebujesz wziąć tabletkę gdy dopada cię grypa

 

 

Gripex Duo to lek złożony, zawiera dwie substancje czynne. Szybko się wchłania*, a przy dawkowaniu 2 tabletek zawiera. maksymalne
dawki aby zwalczać nawet nasilone objawy przeziębienia i grypy.  

* Dot. Paracetamolu zawartego w produkcie

PARACETAMOL

500mg/1000mg*

 * dawkowanie 2 tabletki

 

gorączkę

ból głowy

ból gardła

ból mięśni i stawów
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CHLOROWODOREK

FENYLEFRYNY

6,1 mg/12,2 mg*

 * dawkowanie 2 tabletki

 

 

katar

niedrożność nosa i zatok

 

 

Na jakie dolegliwości?

Gripex Duo - Twój sprzymierzeniec w walce z przeziębieniem i grypą

 

Jak stosować?

dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

o masie ciała od 33 kg do 43 kg: 1 tabletka co 6 godzin Maksymalna dawka na dobę: 4 tabletki

o masie ciała od 43 kg do 65 kg: 1 tabletka co 4 godziny Maksymalna dawka na dobę: 6 tabletek

o masie ciała powyżej 65 kg: 1 -2 tabletki co 4 godziny Maksymalna dawka na dobę: 8 tabletek
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Sprawdź również

 

 

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem

Lek Gripex Duo nie powinny przyjmować kobiety w ciążyi karmiące piersią

W czasie stosowania leku należy zachować ostrożność podczas obsługi urządzeń mechanicznych i prowadzenia pojazdów

Ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby w czasie przyjmowania leku Gripex Duo nie należy pić alkoholu

 

 

Szczegóły produktu
skład stosowanie przeciwwskazania opakowanie podmiot odpowiedzialny i wytwórca 

Paracetamolum (paracetamol) 500 mg Phenylephrini hydrochloridum (fenylefryny chlorowodorek) 6,1 mg

    

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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Galeria
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