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Respero Myrtol 300 mg 20 kapsułek
 

Cena: 39,25 pln

Opis słownikowy

Dawka 300 mg

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

G.POHL-BOSKAMP GMBH & CO.KG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Destylat z mieszan.rektyf.ol.eterycz.eukal.,po
mar.sł.,mirtu zw.i cytryny zw.

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych. Respero Myrtol wykazuje działanie zarówno sekretolityczne jak i
sekretomotoryczne. Gęsty śluz ulega rozluźnieniu, oczyszczanie ze śluzu zostaje nasilone, dzięki czemu wspomagane jest
odkrztuszanie. Składniki Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych: Eucalyptus
globulus Labill, aetheroleum (eukaliptusowy olejek eteryczny), Citrus sinensis L. aetheroleum (pomarańczy słodkiej olejek eteryczny),
Myrtus communis L. aetheroleum (mirtu zwyczajnego olejek eteryczny) i Citrus limon L. aetheroleum (cytryny zwyczajnej olejek
eteryczny). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol. Jedna kapsułka zawiera nie więcej niż 50 mg sorbitolu.  Dawkowanie
Jeśli nie zalecono inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat W ostrych
stanach zapalnych dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat powinni przyjmować jedną kapsułkę 3-4 razy na dobę.  Sposób podawania
Podanie doustne. Kapsułki leku roślinnego Respero Myrtol należy przyjmować bez rozgryzania, na około pół godziny przed posiłkiem, z
dużą ilością płynu. Ostatnią dawkę można przyjąć przed snem. Czas stosowania Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub
pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Przeciwwskazania Produktu leczniczego Respero Myrtol nie należy
stosować w następujących przypadkach: stany zapalne przewodu pokarmowego i dróg żółciowych lub ciężka choroba wątroby
nadwrażliwość na olejek eukaliptusowy, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek mirtowy, olejek cytrynowy lub cyneol (główny składnik
olejku eukaliptusa) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Na podstawie wyników doświadczalnych i wieloletniego stosowania
produktu leczniczego u ludzi można przyjąć zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i nauki, że produkt leczniczy Respero Myrtol może być
stosowany w okresie ciąży i laktacji po konsultacji z lekarzem. 
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