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Lipomal syrop 97 mg/ 5ml, 125 g
 

Cena: 22,04 zł

Opis słownikowy

Dawka 97 mg/5ml

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Tiliae inflorescentia extractum siccum

Opis produktu
 

Syrop stosowany tradycyjnie jako środek w stanach gorączkowych oraz pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła i
kaszlu.

Wskazania:
- Tradycyjnie jako łagodny środek napotny w stanach gorączkowych.
- Pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła, w kaszlu.

Składniki:
5 ml syropu zawiera 97,089 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Tilia cordata Miller, Tilia platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich
mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V oraz
substancje pomocnicze: sachorazę, beznzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy, gumę ksantanową, aromat malinowy AR0320, wodę
oczyszczoną, maltodekstrynę

Dawkowanie:
Podanie doustne
Dzieci powyżej 1 roku życia do 3 lat - po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 2-3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.

Dzieci powyżej 3 lat do 12 lat - 4-5 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli - 3-4 razy na dobę po 1 łyżce (ok. 10 ml) syropu.

Przeciwwskazania:
Nie należy przyjmować syropu Lipomalu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u chorych na
cukrzycę ze względu na zawartość cukru (10 ml syropu zawiera 8g sacharozy).
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Opakowanie: 125 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 10347

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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