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Muconatural Complete bez cukru syrop 120ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml (butelka)

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Muconatural Complete bez cukru, syrop, 120 ml

Wyrób medyczny.
Dla dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia.
Syrop na kaszel zawierający naturalne substancje czynne. Tworzy warstwę ochronną, która łagodzi kaszel i chroni gardło przed
podrażnieniami.
Do stosowania w przypadku kaszlu suchego i mokrego, kaszlu z towarzyszącym bólem gardła lub zakażeniem górnych dróg
oddechowych.
Bez cukru i glutenu.

Skład
Substancje czynne: wyciąg z babki, wyciąg z prawoślazu, gliceryna roślinna, wyciąg z tymianku.
Pozostałe składniki: sorbitol, woda, guma ksantanowa, naturalne środki aromatyzujące, kwas cytrynowy, sorbinian potasu.
Nie zawiera cukru i glutenu.

Działanie
Wyrób medyczny Muconatural Complete bez cukru:

dzięki połączonemu działaniu babki i tymianku, poprawia nawodnienie i płynność śluzu, wspomagając jego fizjologiczne usuwanie,
dzięki właściwościom mukoadhezyjnym prawoślazu i glicerolu, tworzy na błonie śluzowej warstwę chroniącą przed podrażnieniami,
dzięki obecności prawoślazu, babki oraz tymianku działa zmiękczająco i łagodząco na błony śluzowe gardła.

Wskazania
Wyrób medyczny Muconatural Complete bez cukru stosowany jest w przypadku:
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 kaszlu mokrego,
kaszlu suchego,
kaszlu z towarzyszącym bólem gardła lub zakażeniem górnych dróg oddechowych,
podrażnieniach gardła.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dzieci 2-6 lat: 5 ml, 2 razy na dobę.
Dzieci powyżej 6. roku życia: 10 ml, 2 razy na dobę.
Dorośli: 10 ml, 3 razy na dobę.
Należy używać miarki dołączonej do opakowania. Po każdym użyciu dokładnie umyć miarkę i starannie zamknąć butelkę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po tygodniu.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Zużyć w ciągu 12 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Produkt zawiera glicerol, który może wywoływać bóle głowy lub łagodne zaburzenia trawienia (np. biegunkę).

Ciąża i karmienie piersią
Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zażyciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
LABOMAR
Via N.Sauro 35/1, Włochy
Istrana (TV)
CECHY PRODUKTU
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