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Neo-angin Tabletki do ssania 36 sztuk
 

Cena: 23,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1,2mg+0,6mg+5,9mg

Opakowanie 36 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z
O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Alcohol dichlorobenzylum,
Amylmethacresolum, Levomentholum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
neo-angin, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg, tabletki do ssania
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Wskazania do stosowania: lek neo-angin w postaci tabletek, zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła,
przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Działa szybko na ból gardła (na podstawie ChPL, w badaniu klinicznym początek działania tabletek neo-angin obserwowano już
po 5 minutach)
Zawiera dwie substancje antyseptyczne (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwiwrusowym,
przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu
Hamuje rozwój infekcji gardła.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
Jedna tabletka zawiera substancje czynne: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 1,2 mg, amylometakrezol - 0,6 mg, lewomentol - 5,9 mg oraz
substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt (E 953), kwas winowy, czerwień koszenilową A (E 124)

Dawkowanie
Sposób stosowania i droga podania:
Podanie doustne.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
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Dalsze informacje - patrz ulotka.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1663
Lek na receptę: Nie

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