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STREPSILS POMARAŃCZOWY Z WITAMINĄ C 24 tabletki do
ssania
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 mg+1,2 mg

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.do ssan.

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

STREPSILS POMARAŃCZOWY Z WITAMINĄ C 24 tabletki do ssania

 

Wskazania

Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. 

 

Działanie

Strepsils® Pomarańczowy z Witaminą C przynosi szybką ulgę w bólu gardła, a jego działanie jest wzmocnione właściwościami
przeciwutleniającymi witaminy C, która stanowi skuteczne uzupełnienie w leczeniu objawów przeziębienia. 

- Już po 1 minucie zwalcza przyczynę 95% przypadków bólu gardła, jaką są wirusy układu oddechowego.*- Przynosi długotrwałą ulgę w
bólu gardła aż do 2 godzin po zakończeniu ssania pastylki.- Leczy stany zapalne wywołane przez wirusy i bakterie.- Wykazuje działanie
znieczulające.- Ma przyjemny pomarańczowy smak.*Dotyczy stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz działania przeciwwirusowego
na podstawie Worral G.J., Acute sore throat, Canadian Family Physician 2007, vol. 53 (1)
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Dawkowanie

Ssij pastylkę powoli, zażywając jedną co 2-3 godziny. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie podawać dzieciom poniżej 6. roku
życia. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. 

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 

Skład

Jedna pastylka zawiera:

1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego 0,6 mg amylometakrezoluAlkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol są środkami
antyseptycznymi o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i znieczulających. Badanie
biodostępności wykazało szybkie uwalnianie się składników aktywnych w ślinie i ich szczytowy poziom między 3, a 4 minutą od
rozpoczęcia ssania. Kwas askorbinowy ma właściwości przeciwutleniające i chroni włosowate naczynia krwionośne. Niedobory
witaminy C mogą wystąpić w trakcie infekcji.

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

 

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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