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Ibuprom MAX Sprint 400mg x20 kapsułek
 

Cena: 17,57 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać kapsułki

Substancja
czynna

ibuprofen

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Siła Ibupromu Max w kapsułce żelowej

Żelowa kapsułka Ibuprom Max Sprint (400 mg ibuprofenu) zawiera aktywny składnik w płynnej formie, dzięki czemu szybko się
wchłania, likwidując najbardziej uciążliwe bóle w krótkim czasie.

Maksymalne stężenie substancji czynnej w organizmie osiągane jest już po około 30 min. od momentu podania kapsułki.

Ibuprom Max Sprint to:

silny lek w szybko działającej formie,
szybko rozpuszczająca się kapsułka,
szybkie wchłanianie substancji czynnej,
nowoczesna i wygodna postać przyjmowania leku.

Dowiedz się, kiedy sięgać po Ibuprom Max Sprint:

Ibuprom® Max Sprint jest lekiem działającym przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie – ibuprofen, aktywny składnik
Ibupromu Max Sprint, stosowany jest także w leczeniu stanu zapalnego, który jest jedną z przyczyn bólu.

Wskazaniem do stosowania leku

dolegliwości bólowe o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle
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okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe.

Skład Ibupromu Max Sprint:

1 kapsułka elastyczna Ibuprom Max Sprint zawiera substancje czynną: ibuprofen 400mg

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: W doraźnym leczeniu: 1 kapsułka doustnie co 4 godziny (nie należy stosować więcej niż 3 kapsułki w
ciągu doby). Kapsułek nie należy rozgryzać.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Nie należy
stosować leku u kobiet w III trymestrze ciąży, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i dziecka w okresie
okołoporodowym.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małej ilości i nie
są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. Nie ma konieczności przerywania karmienia
piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu
w małych dawkach.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

