ПРОПОЛКИ
алоэ, жанжабіл және лемонграсс майы қосылған
Соруға арналған балауыз, С дәрумені, алоэ, жанжабіл және лемонграсс майы қосылған
мұзкәмпиттер
Ауыз қуысы мен тамақтың қабыну процесстері кезіндегі жағдайды жақсартады
Ағзаның қарсы тұру қабілетінің жоғарылауына ықпал етеді
Құрамы
Бір мұзкәмпиттің құрамында 2,14 г қант, 1,278 г крахмал шәрбаты, 0,035 г балауыз
сығындысы, 0,0208 г лимон қышқылы (Е 330) қышқылдық реттеуіш, 0,020 г С дәрумені
(аскорбин қышқылы), 0,0024 г лемонграсс майы, 0,0024 г қантталған жемістердің хош
иісі, 0,0007 г алоэның құрғақ сығындысы, 0,00035 г жанжабілдің құрғақ сығындысы,
0,00035 г кристалды ментол.
Әсері
Балауыз қабынуға қарсы және бактерицидті әсер етеді. Балауыз құрамындағы
флавоноидтар ағзаның қарсыласуын күшейтеді. Алоэ С және Е дәрумендері сияқты
минералдар мен дәрумендерді сіңіруге әсерін тигізеді, ылғандандырушы, қабынуға қарсы
және антиоксидантты қасиеттері бар, сонымен қатар иммунды жүйеге оң әсерін тигізеді.
Жанжабілдің антисептикалық, бактерицидті, қақырық түсіретін әрекеттері бар, сілекейдің
шығарылуын жылдамдатады және құрғақтылықтан ауыз қуысымен тамақты тиімді
қорғайды. Лемонграсс майы дәрумендерді және пайдалы заттарды жақсы игеруге септігін
тигізеді.
Қолдану жөніндегі нұсқаулық
ПРОПОЛКИ ұсынылады:
- тамақ пен ауыз қуысының қабыну процесстері кезінде жағдайды жақсарту үшін
- ағзаның қарсы тұру қабілетін жоғарылату үшін
- маусымдық суық тию ауруларының ықтималдығын төмендету үшін
Способ применения
Күніне 1-5 мұзкәмпиттен. Балауыздың белсенді заттары ауыз қуысы мен тамақтың
шырышты қабығына тиімді әсер ету үшін мұзкәмпиттерді баяу сору керек.
Қарсы көрсетілімдер
Құрамындағы заттарға жекеше түрде көтере алмаушылық. Ара өнімдеріне жоғары
сезімталдығында ұсынылмайды. Белгіленген тәуліктік дозаны арттырмау керек.
Шығарылу түрі
Блистерде 8 мұзкәмпит. 2 блистерден қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс
тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон пәшкеге салады.
Сақтау шарттары
2-25ºС температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
Сақтау мерзімі
Өндірілген күнінен бастап 36 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға
болмайды.
Дәріханалардан босатылу шарттары
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