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Strepsils truskawkowy bez cukru na ból gardła do ssania
pastylki x 16 szt
 

Cena: 17,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Alkohol dichlorobenzylowy,
Amylmetacresolum

Opis produktu
 

Wstęp

działa na główną przyczynę bólu gardła–stan zapalny
wnika głęboko w warstwy tkanki gardła
łagodzi objawy stanu zapalnego takie jak: ból, trudności w połykaniu, obrzęk gardła

Skład
Jedna pastylka zawiera:
1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego
0,6 mg amylometakrezolu

Wskazania i działanie
Strepsils Intensive bez cukru truskawkowy jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła.Strepsils Intensive bez
cukru zawiera flurbiprofen, który:

działa na główną przyczynę bólu gardła–stan zapalny
wnika głęboko w warstwy tkanki gardła
łagodzi objawy stanu zapalnego takie jak: ból, trudności w połykaniu, obrzęk gardła

Dlaczego Strepsils Intensive bez cukru truskawkowy? 
Strepsils Intensive bez cukru to silny lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, po który Polacy sięgają najczęściej. W przeciwieństwie do
suplementów diety i pastylek do ssania nie zawierających substancji leczniczych, Strepsils szybko i na długo łagodzi ból gardła, a jego
działanie jest udowodnione klinicznie. Lek jest polecany w przypadkach dolegliwości wywoływanych zarówno przez wirusy, jak i bakterie.
Jakie substancje zawiera Strepsils Intensive bez cukru truskawkowy?
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Substancją czynną leku jest flurbiprofen–niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Dzięki unikalnej formule działa podwójnie: uśmierza
silny ból gardła oraz zwalcza jego przyczynę–stan zapalny.Działanie przeciwbólowe flurbiprofenu potwierdzono, wykorzystując
eksperymentalne modele bólu, w których był on spowodowany przez różnego rodzaju bodźce (chemiczne, mechaniczne i termiczne).
W jakiej formie występuje Strepsils Intensive bez cukru truskawkowy?
Strepsils Intensive bez cukru ma formę twardych pastylek do ssania, które łagodzą i uśmierzają ból już po dwóch minutach od
zastosowania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie
Ssij pastylkę powoli, zażywając jedną co 2-3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.

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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