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Chore zatoki? Kaszel?
Katar? Przeziębienie?
Produkt złożony
Krople doustne, 20 ml, roztwór.
10 g kropli zawiera:
Luﬀa operculata D4
Stibium sulfuratum aurantiacum D8
Euphorbium D4
Kreosotum D3

1,0 g
1,0 g
0,01g
0,01g

Lek zawiera 48% (v/v) etanolu

Sposób stosowania i droga podania:

Wspomagająco w łagodnych stanach zapalenia zatok obocznych
nosa
Dla dzieci powyżej 12 roku życia
Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
IL-4257/LN-H. wydanego przez Prezesa URPLWMiPB.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza
– OTC.

Dorośli: podawać doustnie 15 minut przed lub
30 minut po posiłku do 3 razy na dobę po 10–15
kropli w niewielkiej ilości wody. W razie
utrzymywania się dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Leki PASCOE – esencja natury

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

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.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki
dołączonej
opakowania
bądź
skonsultuj
Leki do
PASCOE
natury
– esencja
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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Wskazania:

Szybka pomoc
przy zapaleniu zatok przynosowych

Składniki leku SINUSIT
i ich wskazania homeopatyczne

Objawy zapalenia
zatok przynosowych

Kreosotum

(Smoła drzewna)

Upłynnia wydzielinę

• Bóle głowy
• Nadwrażliwość w okolicy czoła

• Łagodzi stany

zapalne błon
śluzowych i górnych
dróg oddechowych

i kości policzkowych

• Ból przy wydmuchiwaniu nosa
Jeśli pozbywanie się wydzieliny z nosa sprawia
Ci trudności, z niewinnego kataru może rozwinąć się
zapalenie zatok przynosowych.

zatoki czołowe

zatoki sitowe

zatoki szczękowe

SINUSIT… i znowu możesz
z łatwością oddychać!

Luffa operculata

(Trukwa)

Chroni błonę śluzową

• Działa wspomagająco przy katarze

• Łagodzi bóle w okolicy czołowej

Co mówi Materia Medica?
Luffa operculata
Katar • katar sienny.
Stibium sulfuratum aurantiacum
Przewlekłe zapalenie oskrzeli • rozedma • tworzenie brodawek.
Euphorbium
Zapalenia układu oddechowego • zapalenie spojówek • zapalenie
trąbki słuchowej • nieżyt zatok obocznych nosa • łuszczenie się skóry.
Kreosotum
Zapalenie śluzówek układu oddechowego • ropno-krwista wydzielina
o nieprzyjemnym zapachu towarzysząca infekcjom • przewlekłe
choroby płuc • owrzodzenia śluzówek.

