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AntyGrypin dzień x 10 tabletek musujących
 

Cena: 17,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera: kwas acetylosalicylowy 500 mg, kwas askorbowy (witamina C) 150 mg, kofeina 50 mg.
Substancje pomocnicze:sodu wodorowęglan. kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, skrobia kukurydziana, powidon, sodu cyklaminian,
sacharyna sodowa, substancja poprawiająca smak o zapach cytrynowa, żółcień chinolinowa (E104).

Wskazania i działanie

Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy, takich jak: gorączka, ból głowy, bóle mięśni,
bóle stawów.
Antygrypin to synergiczne działanie 3 składników gwarantujące skuteczne leczenie przeziębienia i grypy. Musująca tabletka
zapewnia szybki efekt działania. Kwas acetylosalicylowy - działa przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
Wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Witamina C - wpływa na prawidłową budowę i funkcjonowanie ścian naczyń
krwionośnych oraz działa immunostymulująco na układ odpornościowy. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ
nerwowy, zmniejszając senność, polepszając zdolność koncentracji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu i salicylany. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, stany zapalne przewodu
pokarmowego. Zaburzenia krzepnięcia krwi. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Astma, katar sienny z polipami błony śluzowej
nosa, wywołanymi salicylanami lub NLPZ. Niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w
dawce 15 mg na tydzień. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci i młodzież do 17 r.ż.

Dawkowanie
Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo lub kilka razy na dobę (nie więcej niż 5 tabletek na dobę). Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić
w szklance wody. Lek należy zażywać po posiłku.Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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