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Domowa Apteczka Tretussin Med syrop o smaku czarnej
porzeczki 250 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Syropy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

Wskazania i działanie

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.

Dawkowanie
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.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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