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Echinasal syrop 125 g SYROP 125 G
 

Cena: 17,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Echinasal ®syrop, lek bez recepty

Syrop Echinasal ® jest preparatem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg złożony z liścia babki lancetowatej, ziela grindelii i
owoców róży, wyciąg z ziela tymianku i sok z ziela jeżówki purpurowej. Jest stosowany tradycyjnie jako środek pobudzający odporność
organizmu.

Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Syrop Echinasal jest tradycyjnie stosowanym środkiem profilaktycznym w okresach zmniejszonej odporności. Pomocniczo – w
łagodnych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z objawami kaszlu (np. w przebiegu przeziębienia).

Stosowanie:
Dzieci od 7 do 12 lat – 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej,
dzieci powyżej 12 lat i dorośli – 3 do 4 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.

Dzieci poniżej 7 lat – wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Stosować nie dłużej niż 10 dni, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zasięgnąć opinii lekarza.

W zastosowaniu profilaktycznym (np. w okresach występowania wzmożonych infekcji dróg oddechowych), należy stosować połowę
dawek leczniczych.

Dzieci od 7 do 12 lat – 1 raz dziennie po 1 łyżce stołowej,
dzieci powyżej 12 lat i dorośli – 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.
Dzieci poniżej 7 lat – wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie profilaktyczne preparatu wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
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W przypadku zażycia większej dawki syropu Echinasal niż zalecana:

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania syropu Echinasal.

Skład:
100 g syropu zawiera :

  Substancje czynne:

Extractum compositum : Plantaginis lanceolatae folio,
Grindeliae herba ), Rosae fructu 5 g
/Ekstrahent: etanol 50%
Thymi herbae extractum (1:4) 3 g
/Ekstrahent mieszanina: etanol 30%
gliceryna, woda amoniakalna 25%]
Echinaceae purpureae herbae succus 2 g

  Substancje pomocnicze:

Sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki.
Syrop zawiera do 1% wag. etanolu.

Opakowanie zawiera 125 g syropu.
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