
Syrop z Porostu Islandzkiego 
Wyrób medyczny 
Opakowanie: 250 ml  

Łagodzi objawy suchego kaszlu, podrażnionego gardła i chrypki 

Dla dzieci od 1. roku życia 

Dawkowanie i sposób użycia: 
Dzieci 1-3 lat – po konsultacji z lekarzem 
Dzieci 4-6 lat – 10 ml (2 x 5 ml) 
Dzieci 7-12 lat – 20 ml (4 x 5 ml) 
Młodzież i osoby dorosłe – 30 ml (6 x 5 ml)  

Przeciwwskazania i środki ostrożności:  
W przypadku zastosowania zbyt dużych ilości syrop może mieć działanie przeczyszczające.  
Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników preparatu.  
Nie stosować po upływie terminu ważności. Kobiety w ciąży i karmiące piersią - należy 
skonsultować się z lekarzem. 
Stosować zgodnie z instrukcją użycia. W przypadku braku poprawy po około 7 dniach należy 
zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. 

Nie zawiera alkoholu. 
Nie zawiera glutenu i laktozy. 
Nie zawiera dodatku sacharozy.  
Produkt odpowiedni dla osób chorych na cukrzycę. 
Inne ważne informacje: 

W przypadku ciężkiego stanu zapalnego gardła lub bólu gardła, którym towarzyszy wysoka 
temperatura ciała, ból głowy, nudności i wymioty lub inne objawy, które utrzymują się 
powyżej dwóch dni - należy zgłosić się do lekarza. 

Przeznaczenie:  
Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym 
filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła oraz przy 
suchym kaszlu. Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości związane z przeziębieniem 
umożliwiając regenerację błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania 
oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych takich jak suche lub 
zimne powietrze 

Zawartość opakowania: 
Syrop z Porostu islandzkiego dostępny jest w butelce o pojemności 250 ml.  



Opakowanie zawiera miarkę z podziałką CE 2274 
ZACHOWAĆ OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE. 

Data ostatniej aktualizacji: 06. 2019 r. 

Skład: ekstrakt z porostu islandzkiego, maltitol, woda, glicerol, kwas cytrynowy, guma 
ksantanowa, sorbinian potasu, aromat miętowy. 

Ewentualny osad w butelce jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu 

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla 
małych dzieci. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. 

Po otwarciu butelki spożyć w ciągu 60 dni. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie stosować 
po upływie terminu ważności. 

Data przydatności do spożycia umieszczona jest na opakowaniu zewnętrznym oraz na 
butelce i odnosi się do produktu przechowywanego w odpowiedni sposób w 
nieuszkodzonym opakowaniu. 

Wytwórca:  
Domowa Apteczka Sp. z o. o. Sp. k.  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Cieszyńska 26  
www.domowaapteczka.pl 


