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Flucontrol HOT 8 saszetek
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg chlorowodorku fenylefryny
(Phenylephrini hydrochloridum), 1000 mg
paracetamolu (Paracetamolum), 4 mg
maleinianu chlorfenaminy (Chlorphenamini
maleas)

Opakowanie 8 saszetek

Postać Saszetki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

10 mg chlorowodorku fenylefryny
(Phenylephrini hydrochloridum), 1000 mg
paracetamolu (Paracetamolum), 4 mg
maleinianu chlorfenaminy (Chlorphenamini
maleas)

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Substancje czynne leku FluControl HOT

1 saszetka FluControl HOT zawiera:

1000 mg paracetamolu (Paracetamolum)
Jest to wielofunkcyjny lek, który w swoim składzie zawiera dużą dawkę substancji o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.
W jednej saszetce znajdują się dokładnie odmierzone ilości substancji aktywnych, które działają na uciążliwsze objawy grypy i
przeziębienia.

łagodzą ból i gorączkę

zmniejszają ilość wydzieliny z nosa

zmniejszają obrzęk błony śluzowej nosa

Kiedy grypa i przeziębienie przyprawiają o dreszcze, z pomocą przychodzi FluControl HOT. Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia w
formie proszku do sporządzenia ciepłego napoju o smaku pomarańczowym, który łagodzi nieprzyjemne symptomy choroby i rozgrzewa
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 zziębnięte ciało.

10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum)

4 mg maleinianu chlorfenaminy (Chlorphenamini maleas)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa
z tworzeniem wydzieliny.

Przeciwwskazania:

Produktu leczniczego nie należy stosować: w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, u
pacjentów z chorobami wątroby (z niewydolnością wątroby lub bez) lub wirusowym zapaleniem wątroby (zwiększone ryzyko
hepatotoksyczności), w nadciśnieniu tętniczym, w nadczynności tarczycy, w ciężkich chorobach sercowo-naczyniowych (takich jak
choroba wieńcowa, dławica piersiowa), w tachykardii, u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), w jaskrze, w
zaburzeniach rytmu serca, w ciężkiej niewydolności nerek. Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
 

Parametry

Wybierz moc 1000 mg (0,00 PLN)
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