
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Aleric Deslo Active 2,5mg 10 tabletek
 

cena: 11,63 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos, oczy, skóra

Działanie łagodzące, przeciwalergiczne,
przeciwświądowe

Opakowanie 10 sztuk

Postać tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Desloratadinum

Wskazania alergia, atopowe zapalenie skóry, drażliwość,
kaszel, katar, kichanie, pieczenie,
podrażnienie, świąd, uczulenie

Opis produktu
 

Opis:
ALERIC DESLO ACTIVE jest lekiem przeciwalergicznym. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. To lek w postaci niewielkiej
tabletki, zawierający 2,5 mg desloratadyny. Natychmiast rozpuści się w ustach (bez konieczności popijania) i będzie działać na
symptomy alergii przez 24h, nie powodując senności.

Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa
Łagodzi świąd i kichanie
Łagodzi zaczerwienienie i łzawienie oczu
Wskazany w leczeniu pokrzywki
Nie powoduje senności
Nowoczesna forma tabletki – nie wymaga popijania

Skład:
Substancja czynna Desloratadyna
Dawka w tabletce. 2,5 mg
Substancje pomocnicze:
Pozostałe składniki leku to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian,
kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna,
mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Stosowanie:
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat
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Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej
Zalecana dawka to dwie tabletki raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Ważne!
Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:
jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na
loratadynę.
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