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ECHINASAL syrop - 125g
 

Cena: 16,43 zł

Opis słownikowy

MARKA HERBAPOL Wrocław

OPAKOWANIE 125 g

POSTAĆ SYROP

PRODUCENT WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Herbapol Wrocław

ILOŚĆ: 125g

Lek tradycyjnie stosowany jako środek pobudzający odporność organizmu.

DZIAŁANIE:
Syrop Echinasal ®  jest preparatem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg złożony z liścia babki lancetowatej, ziela grindelii i
owoców róży, wyciąg z ziela tymianku i sok z ziela jeżówki purpurowej. Jest stosowany tradycyjnie jako środek pobudzający odporność
organizmu.
Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

WSKAZANIA:
Syrop Echinasal jest tradycyjnie stosowanym środkiem profilaktycznym w okresach zmniejszonej odporności. Pomocniczo – w
łagodnych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z objawami kaszlu (np. w przebiegu przeziębienia).

DAWKOWANIE:
Dzieci od 7 do 12 lat – 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej, młodzież powyżej 12 lat i dorośli – 3 do 4 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.
Dzieci w wieku 3 – 7 lat – wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Stosować nie dłużej niż 10 dni, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zasięgnąć opinii lekarza.
W zastosowaniu profilaktycznym (np. w okresach występowania wzmożonych infekcji dróg oddechowych), należy stosować połowę
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dawek leczniczych.
Dzieci od 7 do 12 lat – 1 raz dziennie po 1 łyżce stołowej, dzieci powyżej 12 lat i dorośli – 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.
Dzieci w wieku 3 – 7  lat – wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie profilaktyczne preparatu wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.
SKŁAD:
Substancje czynne:
  • ekstrakt złożony (1: 4,4) z:
liścia babki lancetowatej  (Plantaginis lanceolatae folio) (3 cz.), ziela grindelii (Grindeliae herba) (1 cz.),  owocu róży (Rosae fructu) (1 cz.) 
– 5 g  etanol 50% (v/v)
  • Wyciąg z ziela tymianku (Thymi herbae extractum) (1:4)  – 3 g
ekstrahent mieszanina: etanol 30% (v/v), gliceryna, woda amoniakalna 25%
  • Sok z ziela jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae herbae succus) (1:1) – 2 g
Substancje pomocnicze:
Sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki.
Syrop zawiera do 1% wag. etanolu.

OSTRZEŻENIA:
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg na dawkę).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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