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Nicorette Coolmint Tabletki do ssania 2 mg 20 sztuk
 

Cena: 20,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent MCNEIL AB

Rejestracja

Substancja
czynna

Nicotinum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
2 mg nicotinum - tabletki do ssania

Łagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Tabletki do ssania Nicorette Coolmint to dyskretny sposób na zwalczanie objawów związanych z rzucaniem palenia dla osób palących
mniej niż 20 papierosów dziennie. Zaczynają zmniejszać głód nikotynowy już po 5 minutach. Tabletki nie zawierają laktozy, dzięki czemu
mogą być stosowane przez osoby z jej nietolerancją.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. E421, guma ksantan, Winterfresh RDE4-149 suszona
rozpyłowo, E414, E500(i), E955, E950, E470b, E464, E171, E460, E555, E433

Dawkowanie
Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Do rozpuszczenia w jamie ustnej. Nie rozgryzać ani nie połykać tabletki.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania na dobę. Osoby w wieku 12 - 17 lat nie powinny powinny stosować lek Nicorette Coolmint
wyłącznie na zalecenie lekarza.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/nicorette-coolmint-tabletki-do-ssania-2-mg-20-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.10.2019

Producent
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02- 135 Warszawa
tel. (22) 237 80 02
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