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Echinasal syrop 125 g
 

cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent HERBAPOL WROCLAW

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Echinasal – syrop jest naturalnym preparatem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciągi z : liścia babki lancetowatej, ziela
grindelii, owocu dzikiej róży , ziela tymianku oraz sok z ziela jeżówki purpurowej. Wyciąg z babki lancetowatej działa przeciwzapalnie,
wyciągi z tymianku i grindelii rozrzedzają zalegający w drogach oddechowych śluz i ułatwiają jego odkrztuszanie.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek
stosować doustnie.

  Dzieci od 3 do 7 lat - wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
  Dzieci od 7 do 12 lat - 2 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml), młodzież powyżej 12 lat i dorośli - 3 do 4 razy na dobę po 1 łyżce
stołowej (15 ml).

Czas trwania kuracji nie powinien dłuższy niż 10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy zasięgnąć opinii
lekarza.

W zastosowaniu profilaktycznym (np. w okresach występowania wzmożonych Infekcji dróg oddechowych) należy stosować połowę
dawek leczniczych.

  Dzieci od 3 do 7 lat - wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
  Dzieci od 7 do 12 lat -1 raz na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml), młodzież powyżej 12 lat i dorośli - 2 razy na dobę po 1 łyżce stołowej
(15 ml).

Stosowanie profilaktyczne leku wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.

Skład:
100 g produktu zawiera:
wyciąg złożony (1:4,4) z liścia babki lancetowatej (60 %), ziela grindelii (20 %), owocu dzikiej róży ( 20 % ) 5 g, wyciąg z ziela tymianku
(1:4) 3 g, sok z ziela jeżówki purpurowej (1:1) 2 g, koncentrat z czarnej porzeczki, sacharoza, woda do 100 g. Syrop zawiera do 1 % wag.
etanolu.
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Przeciwwskazania:

- uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- uczulenie na rośliny z rodziny złożonych (Asteracae - Compositae), takie jak np.: rumianek, nagietek, krwawnik, mniszek, amika;

- choroby układowe: gruźlica, białaczka, AIDS, zakażenia wirusem HIV, stwardnienie rozsiane, kolagenozy (choroby tkanki łącznej),
schorzenia autoimmunologiczne (choroby, których podłożem jest reakcja układu odpornościowego skierowana przeciw własnym
tkankom organizmu).

Ważne informacje:

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg na dawkę).

W łyżeczce syropu jest ok. 65 mg etanolu.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
HERBAPOL WROCŁAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław
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