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STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ 24 tabletki do ssania
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis  

STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ 24 tabletki do ssania

 

Wskazania

Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. 

 

Działanie

Strepsils® z Miodem i Cytryną przynosi szybką ulgę w bólu gardła i nawilża podrażnioną błonę śluzową, a przy tym ma przyjemny
miodowy smak. Sięgnij po Strepsils® z Miodem i Cytryną, kiedy Twoje gardło potrzebuje natychmiastowej pomocy i ukojenia. 

W przypadku potrzeby nawilżenia gardła zaleca się stosowanie Strepsils® z Miodem i Cytryną, który jednocześnie szybko ukoi ból i
uśmierzy drapanie w gardle wywołane podrażnieniem, suchością i stanem zapalnym.

Miód to cenny produkt, który pomaga chronić nasze gardło, ma nie tylko właściwości antybakteryjne, ale jest również w stanie
stymulować system immunologiczny, wspierając naturalne mechanizmy obronne organizmu w walce z zakażeniami.

- 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 tabletki.- Działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie.- Wykazuje działanie
znieczulające i łagodzące.- Ma przyjemny miodowo-cytrynowy smak.
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Sposób użycia

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 amylometakrezolu. 

Alkohol 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. Naturalny miód ma łagodzący wpływ na gardło.

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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