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Syrop Islandzki, Syrop na kaszel, Dla dzieci od 1 roku życia,
200ml
 

Cena: 22,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Syrop Islandzki, Syrop na kaszel, Dla dzieci od 1 roku życia, 200ml

Syrop Islandzki na kaszel łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Zawiera porost islandzki, który pokrywa błony śluzowe
warstwą ochronną oraz zmniejsza podrażnienia gardła. Z kolei cynk wspiera jego działanie. Dodatkowo wspomaga leczenie chrypki i
kaszlu.

Skład
Wyciąg z porostu islandzkiego, siarczan cynku, aromat miętowy; substancje pomocnicze: substancje konserwujące: sorbinian potasu,
substancje słodzące: sorbitol, fruktoza

Waga
200 ml

Sposób użycia
Spożywać doustnie.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci 1- 8 lat: 2 razy na dobę 5 ml (1 łyżeczka)
Dzieci i młodzież 8 – 16 lat: 3-4 razy na dobę 5 ml (1 łyżeczka)
Dorośli: 3-4 razy na dobę 10 ml (2 łyżeczki)
W przypadku stosowania u dzieci syrop można rozcieńczyć np. z herbatą lub ciepłą wodą.
W przypadku braku poprawy po ok. 14 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
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Właściwości
Syrop na kaszel z porostu islandzkiego w delikatny sposób łagodzi typowe dolegliwości związane z przeziębieniem, takie jak kaszel i
chrypka.
Syrop islandzki tworzy warstwę ochronną na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. W ten sposób preparat łagodzi podrażnienia i kaszel.
Dłuższe stosowanie syropu islandzkiego całkowicie likwiduje kaszel.
Dodatkowo zawarty w preparacie składnik mineralny - cynk - wzmacnia działanie porostu islandzkiego.

Przeznaczenie
Produkt odpowiedni dla osób chorych na cukrzycę i dzieci w wieku od 1 roku życia.
Sprawdza się w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, przebiegających z kaszlem.
Łagodzi podrażnienie śluzówki jamy ustnej i gardła oraz kaszel.
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