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PlantagoPharm syrop 0,506 g/5ml 100 ml
 

Cena: 5,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,506 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Plantaginis lanceolatae folii extractum
fluidum

Opis produktu
 

Opis
PlantagoPharm, 506mg/5ml, syrop
produkt leczniczy

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
PlantagoPharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu.
Tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany jako środek łagodzący w objawowym leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz
związanego z nim suchego kaszlu.

SKŁAD
100 g leku zawiera 8g płynnego wyciągu z babki lancetowatej (Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum) (1:1).
Ekstrahent: etanol 25% (V/V).
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 1,8% (m/m).
Substancje pomocnicze: sacharoza, koncentrat o smaku czarnej porzeczki, potasu sorbinian, kwas cytrynowy jednowodny, woda
oczyszczona.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I OPAKOWANIE
Postać: syrop
Opakowanie: 100ml, 200 ml.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Dzieci od 3 do 4 lat: 3 razy dziennie po 5 ml syropu
Dzieci od 5 do 11 lat: 3 razy dziennie po 10 ml syropu
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Dzieci powyżej 12 lat oraz dorośli: przyjmować 3 do 4 razy dziennie po 10 ml syropu.

Czas stosowania: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Phytopharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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