
NA DZIEŃ I NA NOC

115 ml

∙  Przeznaczony do łagodzenia suchego kaszlu 
przy nieżytach dróg oddechowych oraz 
podrażnieniach błon śluzowych jamy ustnej 
i gardła.

∙  Od 6 miesiąca po konsultacji z lekarzem.

www.polskilek.pl

Do produktu
dołączona jest pipeta

umożliwiająca precyzyjne
odmierzanie zalecanej porcji.

Syrop na suchy kaszel.

Glicerol 1

Objęty statusem GRAS związek o silnych właściwościach 
higroskopijnych, wykazuje działanie nawilżające 
i ochronne na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.
Prawoślaz lekarski2

Substancje śluzowe zawarte w korzeniu prawoślazu 
lekarskiego powlekają błony śluzowe jamy ustnej 
i gardła przynosząc ulgę w przypadku podrażnień 
górnych dróg oddechowych. Ponadto ułatwiają 
regenerację uszkodzonych fragmentów błony śluzowej, 
łagodząc miejscowe podrażnienia.

Smak jabłkowy 
Zawiera dodatek soku jabłkowego.

 Bez dodatku cukru,
barwników i aromatów

pow. 6 m.ż. / 1-2 ml 4 razy na dobę
1-3 lat / 3 ml 4 razy na dobę
3-6 lat / 4 ml 4 razy na dobę
6-12 lat / 5 ml 5 razy na dobę

Wiek / Dawkowanie

babybabyWyrób medyczny
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mała dawka
do podania

dla dzieci powyżej
6 m.ż. do 1 roku

ml
TYLKO



POROST ISLANDZKI

120 ml

Ekstrakt z porostu islandzkiego3

Działa osłaniająco i powlekająco na błony śluzowe 
dróg oddechowych. Chroni przed czynnikami 
drażniącymi, co zmniejsza odruchy kaszlowe.
Cytrynian cynku
Sól organiczna bardzo dobrze przyswajalna i łagodna 
dla żołądka. Cynk przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.
Aronia
Owoce aronii są źródłem polifenoli, które wykazują 
działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, 
przeciwwirusowe i przeciwalergiczne.
Malina
Owoce maliny bogate są w antocyjany. 
Działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe 
owoców maliny zostało potwierdzone tradycją 
stosowania.

Wyrób medyczny

Zawiera sok z malin i aronii
 

1-6 lat / 5 ml 1-2 razy dziennie
6-16 lat / 5 ml 3-4 razy dziennie

Wiek / Dawkowanie

∙  Działanie powlekające i ochronne na podrażnioną 
błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

∙  W przypadku dolegliwości takich jak: kaszel, chrypka, 
suchość jamy ustnej, uczucie pieczenia i ból gardła.

∙  Pomocniczo w łagodzeniu stanów zapalnych 
górnych dróg oddechowych.

Syrop na kaszel.
DO STOSOWANIA PRZY 
SUCHYM, DRAŻNIĄCYM KASZLU

Bez
dodatku
cukru!
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