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Tretussin Med syrop o smaku czarnej porzeczki 250 ml
Domowa Apteczka
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać syrop

Producent DOMOWA APTECZKA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  Porost islandzki Cetraria islandica (L)
Korzeń prawoślazu Althaea officinalis (L)
Liść bluszczu pospolitego Hedera helix (L)

Nie zawiera alkoholu.
Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Wskazania:  Tretussin® Med jest preparatem skomponowanym na bazie substancji ograniczających przyleganie drobnoustrojów do
błony śluzowej gardła. Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje
uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła. Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości bólowe umożliwiając regenerację
błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych
takich jak suche lub zimne powietrze. Dodatkowo wyciągi z korzenia prawoślazu i liści bluszczu pospolitego łagodzą podrażnienia,
dolegliwości bólowe oraz stan zapalny gardła.
Przeciwwskazania:  Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.
Sposób użycia:  Dzieci 1-3 lata: po konsultacji z lekarzem
O ile lekarz nie zaleci inaczej: Dzieci 3-6 lat: 2 x 1 łyżeczka dziennie (10 ml)
Dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat 3 x 1 łyżeczka dziennie (15 ml)
Młodzież i osoby dorosłe: 3 x 2 łyżeczki dziennie (30 ml)

Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po zastosowaniu wyrobu w celu zapewnienia jego pełnej skuteczności.
Uwaga:  W przypadku ciężkiego stanu zapalnego gardła lub bólu gardła którym towarzyszy wysoka temperatura ciała, ból głowy,
nudności i wymioty lub inne objawy, które utrzymują się powyżej dwóch dni – należy zgłosić się do lekarza.
Warunki przechowywania:  Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie stosować po upływie terminu ważności.
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Data przydatności do spożycia umieszczona jest na opakowaniu zewnętrznym oraz na butelce i odnosi się do produktu
przechowywanego w odpowiedni sposób w nieuszkodzonym opakowaniu.
Status:  Wyrób medyczny

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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