
Powiększone węzły chłonne?
Zastoje limfatyczne?
Obrzęki?
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki 
dołączonej do opakowania bądź skonsultuj 

się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu 

życiu lub zdrowiu.

Leki PASCOE –  esencja natury 

Basic, krople Basic, krople

Produkt złożony
Krople doustne, 20 ml, roztwór.

Skład: 10 g (= 10,5 ml)
Zawiera substancje czynne:

Taraxacum officinale TM 
Calendula officinalis TM
Hydrastis canadensis TM 
Lycopodium clavatum D2 
Phytolacca americana D2
Echinacea D3
Acidum arsenicosum D8
Chelidonium majus D8
Sanguinaria canadensis D8

Preparat zawiera 39% (v/v) etanolu. 

0,80 g
0,45 g
0,10 g
0,10 g
0,05 g
0,03 g
0,10 g
0,05 g
0,01 g

Wskazania:  
leczenie wspomagające infekcji 
górnych dróg oddechowych

dla dzieci powyżej 12 roku życia

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20185 
wydanego przez Prezesa URPLWMiPB.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – 
OTC. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewido-
cznym dla dzieci. 
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

Sposób stosowania i droga podania:
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 
Na początku choroby10 kropli na wodę co 1 godz., do 
6 razy dziennie. Po uzyskaniu poprawy: stosować rzadzej, 
3 razy dziennie. Nie należy stosować leku dłużej niż przez 
1 tydzień, bez konsultacji z lekarzem. 

Przeciwwskazania
Produktu leczniczego nie należy stosować przy nadwrażliwości 
na którąkolwiek z substancji czynnych lub substancji pomocni-
czych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rośliny 
z rodziny astrowatych (Asteraceae/Compositae), takie jak 
mniszek lekarski, nagietek, jeżówka.
Ze względu na zawartość pranalewki z mniszka lekarskiego nie 
zaleca się stosowania w chorobach dróg żółciowych.

Wyłączny dystrybutor: SANUM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kurza Stopka 5/c, 70-535 Szczecin, Poland
tel. (91) 8123804, fax (91) 8123805
e-mail: sanum@sanum.com.pl, www.sanum.com.pl
e-mail: pascoe@pascoe.com.pl, www.pascoe.com.pl

Podmiot odpowiedzialny: 

Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH, 

Schiffenberger Weg 55, 

D-35394 Giessen, Niemcy.



Co wspólnego ma układ limfatyczny 
z systemem immunologicznym?

Układ limfatyczny

na schemacie pokazano 
układ limfatyczny w kolorze żółtym

Dlaczego układ limfatyczny 
jest tak ważny? 

Jeśli stosowanie przy infekcjach witamin, minerałów 
i wyciągów roślinnych do stymulacji sił obronnych organizmu 
nie przynosi zadowalających efektów

Pomóż swojemu układowi limfatycznemu!

Wzmocnij swój układ limfatyczny, 
a szybciej wrócisz do formy!

Układ limfatyczny pełni ważną rolę w zwalczaniu czynników 
chorobotwórczych. Odczuwasz jego działanie, 
gdy węzły chłonne są powiększone i sprawiają ból!

Układ limfatyczny wspiera siły obronne 
organizmu, stymulując tworzenie białych 

ciałek krwi w węzłach chłonnych. 

Naczynia i węzły chłonne 
znajdujące się obrębie twarzy i szyi

Sprawnie działający 
    układ limfatyczny 
      to warunek 
      dobrego samopoczucia

służy jako system oczyszczający 
tkanki człowieka

wspiera wydalanie czynników 
chorobotwórczych oraz zapalnych

wspiera również system 
immunologiczny za pomocą 
ok. 600 węzłów chłonnych

– oczyszczająco
wspiera przemianę materii

Mniszek lekarski
(Taraxacum)

Nagietek 
(Calendula) 

– leczący rany
pomaga w gojeniu ran

Gorzknik kanadyjski
(Hydrastis canadensis) 

– działający rozkurczowo
reakcja w obrębie śluzówek

Układ limfatyczny obejmuje swoimi naczyniami cały organizm człowieka. 
Codziennie transportuje wiele litrów chłonki, chroniącej organizm, 
która zawiera komórki immunologiczne. 
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