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Sinupret extract, 160 mg, tabletki drażowane, 20 szt.
 

Cena: 46,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych.

Skład
Substancje czynne: korzeń goryczki (Gentiana lutea L.), kwiat pierwiosnka (Primula veris L.), ziele szczawiu (Rumex crispus L.), kwiat bzu
czarnego (Sambucus nigra L.), ziele werbeny (Verbena officinalis L.).

1 tabletka zawiera 160 mg natywnego wyciągu suchego (3-6:1) założonego z: korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka
(Primula veris L.), ziela szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) w
stosunku 1:3:3:3:3. Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m).

Substancje pomocnicze: sacharoza, talk, wapnia węglan (E170), celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, celuloza proszek,
hypromeloza, dekstryna, guma arabska suszona rozpyłowo, krzemionka hydrofobowa koloidalna, krzemionka koloidalna bezwodna,
tytanu dwutlenek (E171), glukoza ciekła, magnezu stearynian, kwas stearynowy, chlorofilina 25% proszek, lak glinowy indygotyny, wosk
karnauba, ryboflawina (E101).

1 tabletka zawiera 3,141 mg syropu glukozowego i 133,736 mg sacharozy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę

Maksymalnie 3 tabletki na dobę.
Tabletki połykać bez rozgryzania i żucia.
Lek należy przyjmować po posiłkach popijając go szklanką wody.
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Lek należy przyjmować przez okres 7-14 dni.

Wskazania
Sinupret extract jest lekiem stosowanym w leczeniu ostrych, niepowikłanych snatów zapalnych zatok przynosowych u dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Sinupret extract
•w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
•u pacjentów z chorobą wrzodową.
•u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

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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