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Syrop prawoślazowy 125 g (Hasco-Lek)
 

Cena: 5,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Althaeae radix

Opis produktu
 

Wstęp
Syrop prawoślazowy od firmy Hasco jest lekiem łagodzącym dolegliwości towarzyszące infekcjom górnych dróg oddechowych.
Preparat wykazuje działanie osłaniające i nawilżające błony śluzowe gardła, jamy ustnej oraz krtani. Przynosi ulgę w uporczywym
kaszlu.

Syrop prawoślazowy Hasco jest produktem roślinnym, zawierającym macerat z korzenia prawoślazu lekarskiego — najcenniejszej pod
względem właściwości zdrowotnych części tej rośliny. Wytwarzany śluz pokrywa obrzmiałe i podrażnione błony śluzowe, nawilża je i
tworzy warstwę ochronną, przynosząc uczucie ulgi. Syrop prawoślazowy posiada specyficzny zapach i smak oraz przyjemną, gęstą
konsystencję.
Lek wykazuje działanie przeciwzapalne. Choć koi podrażnione gardło tuż po spożyciu, podobnie jak inne produkty oparte na naturalnym
składzie, jego skuteczność jest najwyższa przy regularnym stosowaniu.

Syrop prawoślazowy Hasco przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia.

Skład
Althaeae radix 5,0 cz. Ethanolum 760 g/l, 1,0 cz., Saccharum 64,0 cz., Acidum benzoicum 0,1 cz., Aqua purificata ad 100 cz.

Wskazania i działanie
Syrop prawoślazowy Hasco wskazany jest do stosowania w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej gardła, krtani i jamy ustnej,
występujących przy infekcjach górnych dróg oddechowych, szczególnie z towarzyszącym kaszlem. Podstawowym składnikiem leku jest
macerat z korzenia prawoślazu lekarskiego, który wytwarza śluz osłaniający i kojący opuchnięte i podrażnione błony śluzowe. Lek w
postaci syropu stosuje się jako wspomaganie leczenia grypy, a także:

w przypadku bólu gardła i krtani, w tzw. suchym kaszlu, chrypce, anginie, bronchicie, nieżycie oskrzeli i przełyku.
przy zalegającej wydzielinie oskrzelowej ułatwia jej upłynnienie i odkrztuszanie.
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Infekcje górnych dróg oddechowych to jedno z najczęściej występujących schorzeń, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Jednym
z naturalnych leków na dolegliwości towarzyszące tego typu schorzeniom jest Syrop prawoślazowy Hasco.
Prawoślaz lekarski jest rośliną znaną i cenioną w tradycyjnych metodach leczenia przeziębień, kaszlu i innych objawów chorobowych
infekcji. Przetwarza się niemal każdą część tej rośliny, ale to jej korzeń jest uznawany za najcenniejszy i najbogatszy w prozdrowotne
właściwości. Wytwarza śluz, który wykazuje działanie przeciwzapalne, nawilżające i przede wszystkim ochronne. Zmiękcza i koi
podrażnione i obrzmiałe błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Syrop prawoślazowy Hasco zawiera macerat z korzenia prawoślazu
lekarskiego, który stanowi jego główny składnik i któremu to zawdzięcza swoje właściwości.

Dawkowanie
Lek stosuje się doustnie, najczęściej 3 razy dziennie po 15 ml (1 łyżka stołowa).

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia — trzy razy na dobę po 15 ml.
Dzieci w wieku 6-12 lat: o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się trzy razy na dobę po 5 ml.

Dla ułatwienia dawkowania, do opakowania syropu prawoślazowego Hasco dołączona jest miarka.
Jeśli pomimo stosowania leku objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż tydzień, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Leku w postaci syropu prawoślazowego nie powinno się podawać młodszym dzieciom, ze względu na zawartość etanolu. Z tego też
powodu nie zaleca się stosowania Syropu prawoślazowego Hasco również u osób cierpiących na padaczkę, schorzenia wątroby, czy
chorobę alkoholową. Syropu nie powinny spożywać kobiety w ciąży i karmiące piersią. Z powodu zawartości kwasu beznoesowego, nie
należy stosować leku również u osób z astmą oskrzelową.

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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