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Herbapect Junior Syrop o smaku malinowym dzień noc 120
g
 

Cena: 12,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 g

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Składniki wyrobu medycznego Herbapect junior o smaku malinowym powlekają błonę śluzową gardła ochronnym filmem, łagodząc
kaszel. Dzięki swoim właściwościom wyrób zabezpiecza błonę śluzową przed szkodliwym wpływem czynników drażniących (takich jak
suche i zimne powietrze), zmniejszając częstotliwość odruchu kaszlowego. Dodatkowo herbapect junior poprawia nawilżenie gardła,
ułatwia odkrztuszanie śluzu oraz łagodzi dolegliwości związane z kaszlem.

Składniki
woda, sacharoza, koncentrat z czarnej porzeczki, wyciąg gęsty z korzenia prawoślazu, wyciąg z porostu islandzkiego, kwas cytrynowy,
benzoesan sodu, aromat, guma ksantan

Dawkowanie
Sposób postępowania z wyrobem
Dzieci w wieku: 1-3 lat: 5 ml x 4 razy na dobę, powyżej 3 lat: 5 ml x 5 razy na dobę.

Wyrób powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej. Bezpośrednio po zastosowaniu, przez ok. 30 minut nie należy podawać
dziecku pokarmów ani napojów. W przypadku braku poprawy po 5 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza. Do opakowania
dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie. Nie stosować u dzieci o masie ciała poniżej 8 kg i dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Wyrób przeznaczony do stosowania zarówno w dzień jak i na noc.

Przechowywanie
Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania
wyrobu.
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Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice,
ul. Partyzancka 133/151
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