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Herbapect 125 ml
 

Cena: 7,18 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,498g+0,348g+0,087g)/5ml

Opakowanie 125 ml (150 g)

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Thymi extractum fluidum, Primula officinalis,
Sulfoguaiacolum

Opis produktu
 

Opis leku:

Syrop Herbapect jest zadomowiony w rodzinnych apteczkach już od wielu lat - i nie ma się czemu dziwić, ponieważ jest to lek, który
pomaga zarówno przy męczącym tzw. suchym kaszlu, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu.
Postać farmaceutyczna
Syrop. 240 g
Postać farmaceutyczna
Syrop. 150 g
Kategoria
Leki OTC

Dodatkowe informacje

Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków. Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Stosowanie produktu jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę
podczas stosowania u dzieci i młodzieży oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Substancja czynna

5 ml syropu zawiera substancje czynne
  498 mg wyciągu płynnego z Thymus vulgaris L., (herba) ziele tymianku (1:2), rozpuszczalnik
  ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V), woda amoniakalna 25%, glicerol 95%;
  349 mg nalewki z Primula veris L., (radix) korzeń pierwiosnka lekarskiego (1:5), rozpuszczalnik
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  ekstrakcyjny etanol 70% (V/V);
  87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum).

Wskazania

Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych.
Męczący tzw. "suchy kaszel”.
Utrudnione odkrztuszanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą. Astma. Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre
zapalenie krtani (krup).

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
Pozwolenie

R/6636

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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