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Imupret tabl.drażow. 50 tabl.
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Producent BIONORICA SE

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

O produkcie
Imupret to lek pochodzenia naturalnego, który łagodzi objawy i skraca czas trwania infekcji2 dróg oddechowych.

Imupret zawiera w swoim składzie 7 roślin leczniczych, które wykazują działanie immunomodulujące, przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne3.

Imupret wzmacnia odporność i zapobiega nawrotom infekcji1.

Jest przeznaczony dla dzieci powyżej 2.r.ż w formie kropli oraz dla dorosłych i dzieci od 6. roku życia w wygodnej do zażycia formie
tabletek.

dotyczy leku Imupret i Imupret N krople

Skrócona informacja o leku:

Imupret® N, krople doustne; 100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z:

Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu) ; Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea officinalis L., radix
(korzeń prawoślazu);

Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum officinale F. H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita
L., flos (kwiat rumianku);

Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2)

Ekstrahent: etanol 59% V/V.
Produkt zawiera do 19,5% (V/V) etanolu.

Postać farmaceutyczna:
TKrople doustne.
Przejrzysty lub lekko mętny, żółto-brązowy płyn o zapachu i smaku rumianku.
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Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia.

Imupret® N, to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

Skrócona informacja o leku:

Imupret®, tabletki drazowane; 1 tabletka drazowana zawiera nastepujace sproszkowane substancje czynne:

Ziele skrzypu (Equisetum arvense L., herba) 10,00mg;

Ziele krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L., herba) 4,00mg;

Korzen prawoslazu (Althaea officinalis L, radix) 8,00mg; Liscie orzecha wloskiego (Juglans regia L, folium) 12,00mg;

Ziele mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale F. H. Wigg. herba) 4,00mg;

Kwiat rumianku (Matricaria recutita L. flos) 6,00mg;

Kora debu (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.Quercus pubescens Willd., cortex) 4,00mg;

Jedna tabletka drazowana zawiera okolo 0,020 jednostek chlebowych.

Postac farmaceutyczna:

Tabletki drazowane.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze
alergia na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae)

Podmiot odpowiedzialny:
Bionorica SE,
92308 Neumarkt
Niemcy

Informacji o leku udziela:
Bionorica Polska Sp. z o.o.,
ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
+48 (0) 22 886 46 06

Warszawa, tel: 22 886 46 06. ChPL: 2014-12-19

Piśmiennictwo:
1. Wosikowski K. et al. Imupret inhibits respiratory syncytial virus replication and displays in vitro i in vivo immunomodulatory properties.
GA meeting, Münster, Germany 2013, Poster 48,
2. Drynov G.I. et al. Results of therapy for chronic tonsillitis in children using Tonsilgon. "Pediatritian"2001. 1; 67-69,
3. Na podstronie

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.
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