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Bionorica Imupret N Krople doustne 50 ml
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1 ml/ml

Opakowanie 1 op.a 50ml

Postać krop.doustne

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Przeziębienie? Złe samopoczucie?
Imupret®

Imupret® N krople to lek pochodzenia roślinnego dla dzieci powyżej 2 roku życia, który działa na każdym etapie przeziębienia, już od
pierwszych jego objawów (1).
Lek Imupret® hamuje namnażanie się wirusów i wzmacnia układ odpornościowy przez co łagodzi przebieg oraz skraca czas trwania
infekcji (2,3,4).
Zawiera unikalną kompozycję substancji z 7 roślin leczniczych, nie zawiera dodatków smakowych, cukru i konserwantów (1).
Skuteczność i bezpieczeństwo leku zostały potwierdzone badaniami (2,3,)

1) CHPL produktu leczniczego Imupret N krople.
2) Vavilova et al. ,,Effectiveness and tolerability of Tonsilgon N in the treatment of recurrent upper respiratory tract infections in children:
a non-interventional study in Russia", Clinical Phytoscience (2016) 2:6;DOI 10.1186/s40816-016-0020-9.
3) Popovych V et al. “A randomized, open-label, multicenter, comparative study of therapeutic efficacy, safety and tolerability of BNO
1030 extract, containing marshmallow root, chamomile flowers, horsetail herb, walnut leaves, yarrow herb, oak bark, dandelion herb in
the treatment of acute non-bacterial tonsillitis in children aged 6 to 18 years”, Am J Otolaryngol. 2019 Mar - Apr;40(2):265-273.
4) Wosikowski et al. “Imupret inhibits respiratory syncytial virus replication i displays in vitro i in vivo immunomodulatory properties. GA
meeting, Münster, 2013, Poster 48”.
73.

Składniki
100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: ziela skrzypu; ziela krwawnika pospolitego; korzenia prawoślazu;
liści orzecha włoskiego; ziela mniszka lekarskiego; kwiatów rumianku; kory dębu w stosunku (5/4/4/4/4/3/2), Ekstrahent: 59 % (V/V)
etanol, Zawiera do 19,5 % (V/V) etanolu
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Dawkowanie
Stosować doustnie, zgodnie z dawkowaniem zaleconym w ulotce przylekowej.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

Lek przeznaczony dla dzieci od 2 lat, młodzieży i osób dorosłych.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy. Podczas przechowywania może pojawić się niewielkie zmętnienie lub osad.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23554
Lek na receptę: Nie
Pharmacy Information URL: Pozwolenie nr: 23554

Producent
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp.z.o.o.
ul.Hrubieszowska 6B
01 – 209 Warszawa
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