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Hedelix 40mg/5ml syrop 100ml
 

Cena: 17,93 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Krewel Meuselbach GMBH

Postać syrop

Substancja
czynna

bluszcz

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 5 roku życia

Opis produktu
 

Syrop Hedelix® to potrójna siła działania

stymuluje i ułatwia odkrztuszanie
rozrzedza wydzielinę w oskrzelach
relaksuje zmęczone kaszlem drogi oddechowe

Dzięki swoim właściwościom naturalnie łagodzi kaszel, umożliwiając jednocześnie spokojny, łagodny sen, tak potrzebny do walki z
chorobą.

Ze wzglęgu na swój skład szczególnie polecany jest dla:

dzieci – nie zawiera alkoholu
alergików i diabetyków – nie zawiera barwników i cukru
wszystkich pacjentów – zainteresowanych naturalną formą terapii

Dlaczego warto stosować Hedelix?

nie wchodzi w reakcję z innymi lekami (np. antybiotykami)
nie zawiera alkoholu, może być stosowany u dzieci
nie zawiera barwników ani cukru, może być stosowany przez alergików i diabetyków
ma dobrze tolerowany smak, zarówno przez dzieci jak i dorosłych
1 opakowanie to 1- 2 tygodniowa terapia, przynosząca ulgę zmęczonym drogom oddechowym
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Syrop Hedelix to skuteczny, doskonale tolerowany środek leczniczy pochodzenia roślinnego, który ma zastosowanie w infekcjach dróg
oddechowych u chorych w każdym wieku.

Syrop wykrztuśny Hedelix zalecany jest w leczeniu nawet silnego kaszlu, w celu rozrzedzenia zalegającej, chorobowej wydzieliny i
usunięcia jej z dróg oddechowych.

Hedelix usmierza ból układu oddechowego, który powoduje męczące odkrztuszanie - już po pierwszym zażyciu! Działa relaksująco na
mięśnie gładkie oskrzeli, tłumi kaszel oraz zapewnia łagodny sen.

100 ml syropu zawiera:

0,8 g wyciągu liści z bluszczu pospolitego (hederae helicis spissum) DER (2,2 – 2,91:1);
ekstrahent etanol 96% (V/V): glikol propylenowy: woda (45:2:53) m/m/m
oraz substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sorbitol (70% roztwór),glikol propylenowy, glicerol, hydroksystearynian
glicerolu, olejek anyżowy, woda oczyszczona

Jak stosować Hedelix

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować w następujący sposób:

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia:
5 ml (jedna łyżeczka) 3 razy na dobę

Dzieci pomiędzy 5 i 10 rokiem życia:
2,5 ml (1/2 łyżeczki) 4 razy na dobę

U dzieci poniżej 5 roku życia stosowanie syropu skonsultować z lekarzem, który określi dawkowanie.

Syrop Hedelix należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu znaczną ilością płynu (zaleca się szklankę
wody).
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