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Sinupret extract 20tabl. zam.519-514-289
 

cena: 40,44 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,16 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat jest 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: 1 tabletka 3x na dobę (maks. do 3 tabletek na dobę). 

 

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Skład:
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1 tabletka drażowana zawiera: składniki aktywne: 160,00mg natywnego suchego wyciągu
(3-6:1) złożonego z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.),
ziela szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny
(Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3), pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m)

substancje pomocnicze: sacharoza, talk, węglan wapnia (E 170); celuloza mikrokrystaliczna;
maltodekstryna; celuloza, proszek; hypromeloza; dekstryna; guma arabska suszona
rozpyłowo; krzemionka hydrofobowa, koloidalna; krzemionka kolidalna bezwodna; dwutlenek
tytanu (E 171); glukoza ciekła; stearynian magnezu [roślinny]; kwas stearynowy; chlorofilina
25%, proszek (zawiera m.in. kompleks miedziowy chlorofiliny E 141); lak aluminiowy
indygotyny (zawiera m.in. indygotynę E 132); wosk karnauba; ryboflawina (E 101).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Choroba wrzodowa. Karmienie piersią. Ciąża.

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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