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BRONCHOSTOP DUO na kaszel syrop
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent KWIZDA PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji Lek ziolowy

Opis produktu
 

BRONCHOSTOP DUO na kaszel syrop 

Składniki:
Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z Thymus vulgaris L. i/ lub Thymus zygis L, herba, (ziele tymianku) (7-13: 1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.wyciąg z Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu) (1: 12-14), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
woda.
Pozostałe składniki to: Ksylitol (E967), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan(E216), koncentrat soku
malinowego(zawierający sacharozę, glukozę i fruktozę), aromat malinowy (naturalne i sztuczne aromaty, glikol propylenowy (E1520)),
guma ksantanowa, kwas cytrynowy jednowodny (E 330), maltodekstryna, guma arabska, woda oczyszczona.

Dawkowanie:
Odmierzyć lek Bronchostop Duo na kaszel za pomocą dołączonej miarki i wypić, najlepiej bez rozcieńczania.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę,
przy czym maksymalna dawka dobowa to 90 ml.
Dzieci w wieku 6 – 12 lat: 7,5 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę, przy czym
maksymalna dawka dobowa to 45 ml.
Dzieci w wieku 3 – 6 lat: Wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Przeznaczenie:
Do stosowania w procesie leczenia kaszlu będącego objawem chorób układu oddechowego. Dla dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Uwaga!

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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