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1. ОПИС ПРОДУКТУ
Bobolen ісландський лишайник сироп від кашлю – це 
медичний препарат, що містить екстракт ісландсь- 
кого лишайника, рекомендований для застосування 
при сухому, дратівливому кашлі, болем в горлі, подраз- 
ненню та сухості слизової оболонки горла та 
захриплості, викликаноюї перевантаженням голосових 
зв’язок.

2. СКЛАД
Екстракт ісландського лишайника, інші інгредієнти: 
цитрат цинку, мальтитовий сироп, очищена вода, 
концентрат соку малини, концентрат соку аронії, 
ароматизатор, сорбат калію.
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3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Сироп від кашлю Bobolen з ісландського лишайника 
містить екстракт ісландського лишайника, який надає 
захисну дію на слизові оболонки. Слизові речовини, які 
містить ісландський лишайник обволакують і захища- 
ють слизову оболонку порожнини рота та горла, 
завдяки чому препарат допомагає відновити баланс 
подразненої слизової оболонки горла, особливо в разі 
захворювань, викликаних: сухим, дратівливим кашлем, 
болем в горлі, сухим повітрям та у випадку хрипоти, 
викликаної перевантаженням голосових зв’язок.

4. ПОКАЗАННЯ
Як допоміжний засіб: при риніті верхніх дихальних шляхів, 
що супроводжується сухим, дратівливим кашлем і роз- 
дратуванням горла, а також у випадку хрипоти, викли- 
каної перевантаженням  голосових зв’язок.
Bobolen ісландський лишайник сироп від кашлю призна- 
чений для дітей старше 1 року та дорослих.
  
5. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Для перорального застосування.
Діти віком від 1 до 6 років: за потребою 5 мл (1 чайна 
ложка) 1-2 рази на добу.

Діти та молодь від 6 до 16 років: 5 мл (1 чайна ложка) 3-4 

рази на добу.

Дорослі: 10 мл (2 чайні ложки) 3-4 рази на добу.

Для дітей сироп можна розбавити, наприклад, чаєм 
або теплою водою.

6. ПРОТИПОКАЗАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Споживання занадто великої кількості може давати 
проносну дію.
Не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з 
компонентів препарату. 
Не вживати після закінчення терміну придатності.
Термін придатності нанесений на картонній упаковці 
та на етикетці флакону. Використовувати згідно з 
інструкцією для медичного застосування. 
Не вживати, якщо пошкоджена первинна упаковка. 
Не вживати з іншими препаратами для перорального 
застосування. 
У разі потреби, препарат може використовуватися 
протягом тривалого часу. Однак, якщо не має покра- 
щення або є посилення симптомів після тижня 
застосування препарату, слід звернутися до лікаря.
Відсутні дані щодо протипоказаня для застосування 
цього медичного препарату для вагітних жінок та 
жінок в період грудного вигодовування.  Перед вико- 

ристанням слід проконсультуватися з лікарем.

7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в сухому недоступному для дітей місці 
при кімнатній температурі до 25°C. Захищати від 
світла. Після відкриття флакону медичний препарат 
необхідно використати на протязі 14 днів.

8. УПАКОВКА
Упаковка містить 120 мл сиропу

9. ВИРОБНИК
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