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Muconatural Complete syrop żel. 128 g
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 128 g

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Skład
Kompleks Poliflav : wyselekcjonowany składnik polisacharydowy z babki lancetowatej oraz wyselekcjonowany składnik flawonoidowy z
tymianku. Miód.
POZOSTAŁE SKŁADNIKI:
Cukier trzcinowy; woda; sok cytrynowy; naturalne aromaty: pomarańczowy, cytrynowy i brzoskwiniowy; guma ksantanowa, guma
arabska. Nie posiada w swoim składzie glutenu ani alkoholu. Ponadto nie zawiera żadnych konserwantów oraz barwników – jest to
syrop w 100 % naturalny.

Działanie
Syrop MUCONATURAL Complete to wyrób medyczny do stosowania w leczeniu suchego i mokrego kaszlu oraz w szczególności w
leczeniu kaszlu związanego z zakażeniem górnych dróg oddechowych. Jest w 100% naturalny i nie zawiera żadnych środków
konserwujących, barwników, czy innych syntetycznych substancji pomocniczych. Nie zawiera glutenu. Nie zawiera alkoholu. Syrop
MUCONATURAL Complete przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dla dzieci powyżej 1. roku życia. Syrop łagodzi kaszel w dzień i w
nocy. W ciągu dnia łagodzi kaszel, a kojące działanie w nocy pomaga uzyskać dobry sen.

Przeciwskazanie
Syropu MUCONATURAL Complete nie należy stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości lub alergii na jeden albo więcej
składników produktu. Dotyczy to również osób, u których stwierdzono alergię na owoce cytrusowe.

Stosowanie
Dzieci 1-6 lat :5 ml (1 łyżka miarowa)2 razy na dobę. Dzieci powyżej 6. roku życia:10ml (2 łyżki miarowe)2 razy na dobę. Dorośli:10ml (2
łyżki miarowe)2-3 razy na dobę.

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
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 dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

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:
Sanofi Aventis
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
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