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Pelafen MED Syrop 100 ml
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/2,5ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Pelargonii radicis extractum siccum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
20 mg/2,5 ml, syrop
Pelargonii radicis extractum siccum

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
Każdy ml syropu zawiera 8 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) (4-25:1) z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt, radix
(korzenia pelargonii); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11 % (m/m), Zawiera maltitol ciekły (E 965) i sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E
420).

Dawkowanie
Sposób i droga podania: Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne. Należy wstrząsnąć butelkę
przed użyciem.

Instrukcja użycia: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z
długotrwałego stosowania. Pelafen MED jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w objawowym leczeniu
przeziębienia u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w tej ulotce dla pacjenta, należy
skonsultować się z lekarzem.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować z innymi
produktami zawierającymi wyciąg z korzenia pelargonii.
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.
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Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące. Po
pierwszym otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25055
Lek na receptę: Nie

Producent
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
Polska
tel.: + 48 61 28 68 000,
faks: + 48 61 28 68 529
info@europlant-group.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

