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Sinupret 50draż. zam.519-514-289
 

cena: 37,52 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 50 draż. (2x25szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych
zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok
przynosowych). 

Działanie:

Rozrzedza śluz dając efekt zmniejszający obrzęk błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia:

Dorośli: 3 razy na dobę po 2 tabletki drażowane.
Dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat): 3 razy po 1 tabletce drażowanej.

 

Skład:

1 tabletka zawiera: korzeń goryczki 6,000mg, kwiat pierwiosnka z kielichem 18,000mg, ziele
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szczawiu 18,000mg, kwiat bzu czarnego 18,000mg, ziele werbeny 18,000mg oraz substancje
pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka bezwodna koloidalna, woda oczyszczona,
laktoza jednowodna, żelatyna, sorbitol, kwas stearynowy; składniki otoczki: wapnia węglan,
syrop glukozowy (suchy), lakier zielony (żółcień chinolinowa E 104, indygotyna E 132), lakier
żółto- zielony (żółcień chinolinowa E 104, indygotyna E 132), magnezu tlenek lekki, skrobia
kukurydziana, skrobia kukurydziana modyfikowana, wosk montanoglikolowy, sodu węglan
bezwodny, kopolimer 2- dimetyloaminoetylometakrylanu, butylometakrylanu,
metylometakrylanu, powidon K 25, olej rycynowy z pierwszeo tłoczenia, rafinowany,
sacharoza, szelak, talk, tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Choroba wrzodowa.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: (często) zaburzenia żołądka i jelit, np. nudności, wzdęcia, biegunka,
suchość w ustach, ból brzucha. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często)
miejscowe reakcje nadwrażliwości (osutka, rumień, świąd skóry lub oczu); (nieznana)
układowe reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, duszność, obrzęk twarzy). Zaburzenia
układu nerwowego: (niezbyt często) zawroty głowy.
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