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Echinasal, syrop, 125g
 

Cena: 16,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Echinasal, syrop, 125g

Echinasal jest produktem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg złożony z liścia babki lancetowatej, ziela grindelii i owocu
róży, wyciąg z ziela tymianku oraz sok z ziela jeżówki purpurowej.

Skład
(100 g): wyciąg złożony (1:4,4) z liścia babki lancetowatej (60 %), ziela grindelii (20 %), owocu dzikiej róży ( 20 % ) 5 g, wyciąg z ziela
tymianku (1:4) 3 g, sok z ziela jeżówki purpurowej (1:1) 2 g, koncentrat z czarnej porzeczki, sacharoza, woda do 100 g. Syrop zawiera do
1 % wag. etanolu.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosować doustnie.

Dzieci od 3 do 7 lat - wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Dzieci od 7 do 12 lat - 2 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml), młodzież powyżej 12 lat i dorośli - 3 do 4 razy na dobę po 1 łyżce
stołowej (15 ml).
Czas trwania kuracji nie powinien dłuższy 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
dawek leczniczych.

Dzieci od 3 do 7 lat - wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Dzieci od 7 do 12 lat -1 raz na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml), młodzież powyżej 12 lat i dorośli - 2 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15
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ml).
Stosowanie profilaktyczne leku wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.

Wskazania
Echinasal jest tradycyjnie stosowanym środkiem profilaktycznym w okresach zmniejszonej odporności. Pomocniczo syrop stosuje się w
łagodnych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z objawami kaszlu (np. w przebiegu przeziębienia).
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