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GRIPEX FORTE HOT Activ 8 sasz.
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Gripex HotActive Forte zwalcza objawy przeziębienia i grypy dzięki maksymalnym dawkom substancji. Polecany na nocną kurację.
Już jedna saszetka Gripex HotActiv Forte zwalcza objawy przeziębienia:
- gorączka,
- ból głowy,
- katar,
- ból gardła,
- bóle mięśni.

Właściwości:

Gripex HotActiv Forte to maksymalne dawki substancji, by zwalczyć objawy przeziębienia i grypy oraz forma gorącego płynu, by
umożliwić nocne rozgrzanie organizmu i rano poczuć się lepiej.
Gripex Max HotActiv Forte uzupełnia dawkę dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C. Gripex HotActiv Forte nie powoduje
senności.
Gripex HotActiv Forte to lek w płynnej formie, który łagodnie rozlewa się po organizmie, usuwając jednocześnie objawy przeziębienia i
grypy, by szybko wyleczyć się do końca.
Zawiera maksymalne jednorazowe dawki paracetamolu i chlorowodorku fenylefryny dla dorosłej osoby.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4 do 6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę). Zawartość należy rozpuścić w
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 szklance gorącej wody.

Skład:

1 saszetka zawiera:
substancje czynne: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg, substancje pomocnicze:
aspartam (E 951)7 sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromaty cytrynowe, potasu acesulfam (E 950), żółcień chinolinowa
(E104).

Przeciwwskazania:

- jeśli wcześniej występowały objawy uczulenie na którykolwiek składnik leku;
- jeśli występują następujące schorzenia: niestabilna choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, wrodzony
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, wirusowe
zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, fenyloketonuria, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy;
- w czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków;
- w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi;
- w czasie przyjmowania zydowudyny;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- w okresie ciąży i karmienia piersią.
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