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Neosine forte tabletki 1000 mg, 30 tbl
 

Cena: 52,40 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Neosine forte, tabletki to lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym. Produkt leczniczy zawiera 1000 mg substancji
czynnej inozyny pranobeks w jednej tabletce i jest dostępny bez recepty.

Polecany jest wspomagająco dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Dodatkowo, inozyna hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes, wywołujących opryszczkę warg i
skóry twarzy.

Skład:
Substancja czynna: 1000 mg inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum)

Wskazania:
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Sposób podania:
Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą.

W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia produktu leczniczego, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w
niewielkiej ilości wody.

Dzieciom poleca się przyjmowanie syropu Neosine forte.

Przeciwwskazania:
Produktu leczniczego nie należy stosować:
- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
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- u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Opakowanie: 30 tabletek

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 22105

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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