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Bronchopect syrop 120 ml
 

Cena: 12,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Bronchopect w postaci syropu na bazie wyciągów roślinnych jest produktem od Herbapol, którzy przeznaczony jest
wyłącznie dla pacjentów dorosłych. Na co jest syrop Bronchopect? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej,
zróżnicowanej diety w składniki wspomagające właściwe funkcjonowanie dróg oddechowych oraz wspierające kondycję oraz
funkcjonowanie gardła, krtani i strun głosowych, a przy tym w składniki wspomagające odporność. W składzie suplementu diety
znajduje się wyciąg z korzenia prawoślazu oraz z ziela tymianku, a także wyciąg z owoców aceroli, który stanowi bogate źródło witaminy
C. Ekstrakty z ziół wspomagają górne drogi oddechowe, przyczyniając się do poprawy ich funkcjonowania. Korzeń prawoślazu
przyczynia się między innymi do kojenia dolegliwości związanych z gardłem, krtanią i strunami głosowymi. Wspomaga powlekanie
śluzówki warstwą zabezpieczającą, przyczyniając się do redukcji objawów podrażnienia błony śluzowej. Tymianek przyczynia się do
odświeżenia oddechu, poza tym wspomaga optymalne nawilżenie śluzówki gardła. Witamina C, w którą bogaty jest wyciąg z aceroli, 
wspomaga odporność organizmu.

W opakowaniu znajduje się 120 ml syropu Bronchopect. W skład 45 ml syropu wchodzi 461 ml wodnego wyciągu z korzenia
prawoślazu, 634 mg wodnego wyciągu z ziela tymianku, a także 576 mg suchego wyciągu z owoców aceroli, który to zawiera 132 mg
(165% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety Bronchopect uzupełniają substancje pomocnicze, czyli sacharoza, woda oraz kwas
benzoesowy. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Bronchopect to 15 ml syropu przyjmowane 3 razy dziennie. Nie zaleca się
przekraczania podanej dawki produktu. Suplement diety przyczynia się do rozrzedzania śluzu zalegającego w drogach oddechowych,
dzięki czemu wspomaga jego odkrztuszanie. Dodatkowo składniki suplementu diety wspierają łagodzenie podrażnień śluzówki i
przyczyniają się do jej zabezpieczenia, a przy tym wspierają jej procesy regeneracyjne. Produkt przyczynia się też do łagodzenia odruchu
kaszlowego.

Syrop Bronchopect ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na choć jeden ze składników syropu. Jeżeli po zastosowaniu syropu pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, które
mogłyby wskazywać na to, że ma nadwrażliwość na składniki suplementu diety, powinien produkt odstawić i zasięgnąć porady lekarza.
Z suplementu diety nie powinny korzystać dzieci i młodzież, gdyż przeznaczony jest jedynie dla pacjentów dorosłych. Z suplementu diety
nie powinny też korzystać pacjentki spodziewające się dziecka oraz karmiące piersią.
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Suplement diety Bronchopect nie zastąpi zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, więc nie może być traktowany jako ich
zamiennik. Może je natomiast uzupełniać, ale należy dopilnować, aby nie przyjmować go w dawkach większych od wskazanych. Produkt
powinien być też prawidłowo przechowywany – trzeba go zabezpieczyć tak, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu.

Składniki
Sacharoza, woda, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku, wyciąg z owoców aceroli, konserwant: kwas benzoesowy.
Składnik Ilość w porcji dziennej (45 ml) %RWS
Wodny wyciąg z korzenia prawoślazu 461 mg -
Wodny wyciąg z ziela tymianku 634 mg -
Wyciąg suchy z owoców aceroli
  - źródło witaminy C
   

576 mg -
132 mg 165%

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
W celu uzupełnienia diety w składniki ziołowe korzystnie wpływające na drogi oddechowe oraz w witaminę C ważną dla prawidłowego
funkcjonowania układu immunologicznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 razy dziennie po 15 ml (3 łyżki stołowe).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Herbapol S.A.
ul. Towarowa 47/51
61-896 Poznań

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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