
1. ОПИС ПРЕПАРАТУ
2. СПИСОК ІНГРЕДІЄНТІВ
3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
4. ПОКАЗАННЯ
5. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
6. ПРОТИПОКАЗАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
8. УПАКОВКА
9. ВИРОБНИК

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

горло med

1. ОПИС ПРЕПАРАТУ
Пастилки для горла з апельсиново-грейпфрутовим смаком. 
Медичний препарат. Продукт можна використовувати:
• при запаленн� слизової оболонки ротової порожнини та горла;
• при �нфекц�ях верхн�х дихальних шлях�в, грип�, застуд�, що супроводжуються болем у горл�,  
 сух�стю у рот� або захрипл�стю голосу.
Препарат можуть використовувати особи, в яких п�д час роботи зад�ян� голосов� зв‘язки, а 
також особи, як� тривалий час перебувають в сухих прим�щеннях або �нших несприятливих 
кл�матичних умовах (пил, задимлення, опалення прим�щення).

2. СПИСОК ІНГРЕДІЄНТІВ
СКЛАД: екстракт кореня алтеї л�карської (Althaea 
officinalis L.) DER 3-4: 1, екстракт пропол�су; ментол, 
евкал�птова ол�я, ол�я м’яти перцевої.

ІНШІ ІНГРЕДЕНТИ: П�дсолоджувач: �зомальт, аро- 
матизатор червоного грейпфрута, ол�я бразильсь- 
кого апельсина, п�дсолоджувач�: стев�ол гл�ко- 
зиди, сукралоза.
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Медичний препарат

Вм�ст активних речовин 1 пастилка
33 мг

35 мг

3 мг

Екстракт пропол�су
Екстракт кореня алтея 
(Althaea officinalis L.) DER 3-4: 1

(Mentha arvensis L.)
Евкал�птова ол�я 
(Eucalyptus Globulus Labill.)

3,5 мгМентол

2,5 мгОл�я м'яти перцевої
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25ºC

Пастилки для горла м�стять �нгред�єнти, як� покривають слизову оболонку ротової 
порожнини, створюючи на їх поверхн� бар’єр �з зволожуючими та антисептичними 
властивостями. Еф�рн� масла та ментол полегшують дихання.

- Зняття запалення горла, болю в горл� та захриплост�,
- Полегшення симптом�в, пов’язаних �з сухим кашлем, сух�стю у рот� або горл�,
- Полегшення дихання — застосування ол�йних �нгаляц�й.

Д�ти старше 6 рок�в � доросл�.
Розсмоктувати пов�льно 1 пастилку за потреби, 3-5 раз�в на день.

Не вживати при п�двищен�й чутливост� до будь-якого з компонент�в препарату. Не вживати 
п�сля зак�нчення терм�ну придатност�. Використовуйте в�дпов�дно до �нструкц�ї для 
застосування. Не використовуйте, якщо первинна упаковка пошкоджена. Якщо стан здоров’я не 
покращується або симптоми пог�ршуються через тиждень, зверн�ться до л�каря. Дан� щодо 
застосування цього медичного препарату ваг�тним ж�нкам та ж�нкам в пер�од грудного 
вигодовування, в�дсутн�. Перед використанням проконсультуйтеся з л�карем. Не застосовувати 
д�тям в�ком до 6 рок�в через ризик захлинання.

Збер�гати в сухому недоступному для д�тей м�сц� при к�мнатн�й температур� до 25°C.
Захищати в�д св�тла.

Бл�стер, що м�стить 24 пастилки.
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