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BRONCHOPUR SYROP 100ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis produktu
 

BRONCHOPUR SYROP FRANCISZKAŃSKI 100ml

Receptura dra Henryka Różańskiego i o. dra Marcelina Jana Pietryji. Wyjątkowa kompozycja olejków eterycznych i maceratów
ziołowych, które korzystnie działają na czynności układu oddechowego. Formuła preparatu wzorowana na dawnych klasztornych
recepturach. Składniki syropu przyczyniają się do pobudzania odruchu migawkowego nabłonka wyścielającego drogi oddechowe, dzięki
czemu stymulują naturalny proces oczyszczania krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc.

Mydłoka i kolcorośl zwilżają błony śluzowe i pobudzają czynności sekrecyjne komórek kubkowych i komórek Clary w drzewie
oskrzelowym. Olejki eteryczne stymulują wentylację płuc.
Kolcosił (żeń-szeń syberyjski) wzmacnia odporność i zwiększa zdolności adaptacyjne (przystosowawcze) organizmu do niekorzystnych
warunków środowiskowych.
Lukrecja i podbiał wpływają ochronnie i powlekająco na górne odcinki układu oddechowego.
Arcydzięgiel rozgrzewa i dodaje energii.
Podbiał z lukrecją, bzem czarnym i hyzopem łagodzą kaszel.

Skład:
Melasa, maceraty wodno-glicerynowe 1:10 z: kory mydłoki właściwej - Quillaja saponaria Molina, kwiatów dzikiego bzu czarnego –
Sambucus nigra L., liści i kwiatów podbiału pospolitego – Tussilago farfara L., korzeni lukrecji gładkiej - Glycyrrhiza glabra L., pączków
topoli czarnej - Populus nigra L., korzeni i kłączy kolcosiła - żeń-szenia syberyjskiego - Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.)
Maxim., korzeni arcydzięgla litworu - Archangelica officinalis Hoffm., korzeni kolcorośli lekarskiej – Smilax officinalis Kunth, ziela hyzopu
lekarskiego - Hyssopus officinalis L; olejek eteryczny z liści eukaliptusa gałkowego – Eucalyptus globulus Labill., olejek z ziela majeranku
ogrodowego – Majorana hortensis Moench. Ekstrahent w maceratach: glicerol, woda dejonizowana, mannitol.

Zawartość w gramach składników w dziennej porcji (15ml)
Melasa - 6,72
Macerat z mydłoki właściwej - 1,5
Macerat z kwiatu dzikiego bzu czarnego - 1,5
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Macerat z kwiatów i liści podbiału pospolitego - 0,75
Macerat z korzenia lukrecji gładkiej - 0,75
Macerat z kłącza żeń-szenia syberyjskiego - 0,75
Macerat z korzenia arcydzięgla litworu - 0,75
Macerat z kłączy kolcorośli lekarskiej - 0,75
Macerat z pączków topoli czarnej - 0,75
Macerat z ziela hyzopu lekarskiego - 0,75
Olejek eukaliptusowy - 0,0225
Olejek majerankowy - 0,015

Dawkowanie:
5 ml 2-3 razy dziennie, przynajmniej przez 5 dni, najlepiej na czczo. Wstrząsnąć zawartością butelki przed pobraniem porcji preparatu.

Ostrzeżenia:
Dzieciom można podawać po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 10
Cº, najlepiej w lodówce. Chronić przed światłem. Po otwarciu butelki preparat należy spożyć w ciągu 4 tygodni.
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