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SOLbaby, Kaszel (Tussi), syrop, 100ml
 

Cena: 27,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

SOLbaby, Kaszel (Tussi), syrop, 100ml

Syrop Solbaby Tussi to kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają zmniejszyć częstość i intensywność kaszlu
(zarówno mokrego jak i suchego) oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie zatok.

Działanie
zmniejszanie uczucia suchości w gardle
nawilżanie błon śluzowych
korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zatok nosowych
wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Przyjmowanie
2,5ml 3-4 razy dziennie.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Nie stanowi
wyłącznego źródła pożywienia. Produkt stanowi częściowe źródło pożywienia. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta
jedynie poprzez zmianę normalnej diety. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować u dzieci poniżej 1.
roku życia lub gdy występuje uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeżeli kaszel nie ustępuje przez kilka dni lub jeśli kaszlowi towarzyszą takie objawy jak:
gorączka, ból głowy, wymioty, chrypka czy trudności w oddychaniu.

Sposób użycia
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Wstrząsnąć przed użyciem. Syrop należy spożyć bezpośrednio doustnie. Nie należy mieszać preparatu z innymi płynami. Nie należy
popijać bezpośrednio po spożyciu. Do produktu dołączona jest strzykawka pozwalająca na precyzyjne podawanie syropu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu. Jeżeli
zamknięcie jest uszkodzone lub brak jest zamknięcia nie należy używać preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Chronić przed dostępem do światła. Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu.

Składniki
Miód (77%), ekstrakt z młodych pędów świerku (20%), ekstrakt z tymianku, witamina A, ekstrakt z mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy,
witamina C
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