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Bobolen Porost islandzki syrop na kaszel, 120 ml
 

Cena: 29,52 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób Medyczny Bobolen Porost Islandzki Syrop na Kaszel przeznaczony do stosowania przy suchym, drażniącym kaszlu zawierający
ekstrakt z porostu islandzkiego.

Zawarte w poroście islandzkim substancje śluzowe powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła, łagodzą podrażnienia wywołane
suchym powietrzem, suchym drażniącym kaszlem, bólem gardła oraz chrypką spowodowaną m.in. nadmiernym obciążeniem strun
głosowych.

Ponadto Bobolen Porost Islandzki zawiera cytrynian cynku - bardzo dobrze przyswajalną przez organizm i łagodną dla żołądka sól
organiczną cynku.

Produkt przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia.

Składniki: ekstrakt z porostu islandzkiego, pozostałe składniki: cytrynian cynku, syrop maltitolowy, woda oczyszczona, koncentrat soku z
malin, koncentrat soku z aronii, aromat, sorbinian potasu.

Sposób użycia:
Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: w zależności od potrzeby 1 do 2 razy na dobę po 5 ml (1 łyżeczka).
Dzieci i młodzież od 6 do 16 lat: 3 do 4 razy na dobę po 5 ml (1 łyżeczka)
Dorośli: 3 do 4 razy na dobę po 10 ml (2 łyżeczki)

W przypadku stosowania u dzieci syrop można rozcieńczyć np. z herbatą lub ciepłą wodą.

Zastosowanie zbyt dużych ilości może mieć efekt przeczyszczający.

Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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Nie stosować po upływie terminu ważności.

Stosować zgodnie z instrukcją użycia.

Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.

Nie używać z innymi preparatami podawanymi doustnie.

Produkt może być w razie potrzeby stosowany przed dłuższy czas. Jednak w przypadku braku poprawy bądź nasileniu objawów po
tygodniu stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

Opakowanie: 120 ml
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