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Pelavo Kaszel suchy i mokry, syrop dla dzieci powyżej 1 roku
życia, 175 ml
 

Cena: 27,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pelavo Kaszel suchy i mokry, syrop dla dzieci powyżej 1 roku życia, 175 ml

Pelavo Kaszel suchy i mokry to wyrób medyczny w postaci syropu o smaku miodowo-owocowym, który jest przeznaczony do
stosowania u dzieci od 1 roku życia. Syrop składa się z kompozycji polisacharydów oraz kompleksu Mucobarryl Plus. 

Wyrób medyczny Pelavo Kaszel suchy i mokry działa łagodząco na kaszel oraz nieprzyjemne uczucie pieczenia w gardle, oraz wspiera
ochronę dróg oddechowych, wytwarzając przylegającą do błony śluzowej barierę ochronną, która ogranicza kontakt z czynnikami
drażniącymi i patogenami.
Zastosowanie

  Łagodzenie objawów kaszlu i pieczenia.
  Ułatwia usuwanie nadmiaru wydzieliny.

Sposób użycia

  Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: pół miarki (5 ml) 2 razy na dobę.
  Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: pół miarki (5 ml) do 4 razy na dobę.
  Dorośli: 1 miarka (10 ml) 2-4 razy na dobę.
  Podawać doustnie.
  Nie należy stosować produktu przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeśli po tym czasie objawy będą się utrzymywać, należy zasięgnąć opinii
lekarza.

Składniki

Kompleks Mucobarryl® Plus (porost islandzki, ekstrakt z kory modrzewia), syrop fruktozowy, miód, koncentrat soku jabłkowego, wyciąg
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z babki lancetowatej, wyciąg z prawoślazu, aromat pomarańczowy, olejek eteryczny ze słodkiej pomarańczy, karmel.
Przeciwwskazania

  Nie należy stosować wyrobu medycznego w przypadku występowania alergii na zawarte w nim substancje.
  Nie należy stosować wyrobu medycznego w przypadku występowania alergii na pszczoły.

Ważne wskazówki

  Pelavo Kaszel suchy i mokry należy przechowywać w miejscu suchym i nienarażonym na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury
lub światła.
  Wyrób medyczny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze od 8°C do 25°C.
  Zużyć w ciągu 2 miesięcy po otwarciu.
  Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Producent

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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