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LIPOMAL syrop 125 g przeziębienie, gorączka, kaszel
 

Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNaturalny składnik – zawiera wyciąg suchy z kwiatostanu lipyWspomaga w stanach gorączkowychPomocniczo w
przeziębieniach, stanach zapalnych gardła i kaszluDla dzieci po 1 roku życia (po konsultacji z lekarzem)Ma malinowy aromatNie zawiera
syropu glukozowo-fruktozowegoSyrop Lipomal zawiera wyciąg suchy z kwiatostanu lipy. Naturalny składnik znany ze swojego wpływu
na zdrowie od pokoleń. Polecany dzieciom jako wsparcie w walce z stanami gorączkowymi i pomocniczo w przeziębieniu oraz w
łagodzeniu objawów przeziębienia takich jak kaszel i stan zapalny gardła. Wyciąg z lipy stosowany jest tradycyjnie jako łagodny środek
napotny.Aktywność kwiatostanu lipy jest wielokierunkowa: lipa działa napotnie, przeciwzapalnie, osłaniająco, powlekająco,
antyoksydacyjnie, przeciwdrobnoustrojowo.DziałanieGłówne składniki biologicznie czynne surowca lipy to związki flawonoidowe, śluz,
olejek eteryczny (0,05–0,2%), polifenole oraz garbniki (do 2%).1 Właściwości napotne, przeciwzapalne i przeciwskurczowe surowca lipy
związane z obecnością wszystkich składników aktywnych, a szczególnie flawonoidów, śluzu i kwasu p-kumarowego.2 Związki śluzowe
wykazują działanie osłaniające, powlekające, łagodzące i zmniejszające podrażnienia błon śluzowych, zmiękczające w stanach
zapalnych przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowychSposób użyciaDo opakowania dołączona jest miarka pozwalająca
odmierzyć 5 ml, 10 ml syropu.Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 3 lat, po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 5 ml syropu 2 do 3 razy
na dobę.Dzieci w wieku powyżej 3 lat do 12 lat: 5 ml syropu 4 do 5 razy na dobę.Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml syropu
3 do 4 razy na dobę.Sposób podawania: Podanie doustne.WażnePrzeciwwskazaniaNie należy przyjmować syropu Lipomalu w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u chorych na cukrzycę ze względu na zawartość cukru (10
ml syropu zawiera 8g sacharozy).Skład5 ml syropu zawiera 97,089mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Tilia cordata Miller,Tilia
platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/lipomal-syrop-125-g.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

