
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Junior-angin Wyrób medyczny syrop dla dzieci o smaku
czereśniowym 100 ml
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent MPC INTERNATIONAL S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Junior-angin syrop dla dzieci do stosowania w suchym, drażniącym kaszlu, bólu gardła oraz w podrażnieniach błony śluzowej jamy
ustnej i gardła towarzyszącym przeziębieniom.

Porost islandzki stosowany jest w bólu gardła i suchym, drażniącym kaszlu ze względu na zawarte w nim substancje śluzowe,
wykazujące działanie łagodzące podrażnienia, które jak balsam powlekają błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Malwa stosowana jest w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz w związanymi z nimi: bólu gardła i suchym,
drażniącym kaszlu. Liście i kwiaty malwy zawierają substancje śluzowe łagodzące podrażnienia.

junior-angin syrop dla dzieci o smaku czereśniowym dzięki zawartości porostu islandzkiego i malwy tworzy podwójną warstwę ochronną
na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. Substancje śluzowe, zawarte w poroście islandzkim i malwie, pokrywają jak balsam tkanki
wyścielające jamę ustną i gardło, chroniąc je przed podrażnieniami i zapobiegając rozwojowi kaszlu i bólu gardła.

Ty też zaufaj leczniczym siłom natury.

Nie zawiera alkoholu i cukru.

Nie zawiera sztucznych barwników.

Junior-angin syrop dla dzieci zawiera wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, glukonian cynku, sorbinian potasu, roztwór
maltitolu, aromat czereśniowy, aromat ziołowy, wodę oczyszczoną.

Dawkowanie
Stosowanie:
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Dzieci od 1 do 6 lat:
W zależności od potrzeby podawać raz lub dwa razy dziennie po 5 ml junior-angin syropu dla dzieci

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat:
Dwa razy dziennie po 10 ml junior-angin syropu dla dzieci

Postać i zawartość:
100 ml syropu do stosowania doustnego

Przechowywanie
Po otwarciu butelki wyrób medyczny należy zużyć w ciągu 14 dni.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przeciwwskazania
Wyrób medyczny należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
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