NATTERMAN
VOOR ALLE HOEST
HOESTDRANK VOOR
VOLWASSENEN 180 ML
Voor droge en vastzittende hoest
Zonder gluten en conserveermiddel

Samenstelling

Fructose, gezuiverd water, acaciahoning, grindelia droog extract, heemst droog extract, weegbree
droog extract, kaasjeskruid droog extract, propolis droog extract, citroenzuur, tijm droog extract,
eucalyptusolie, xanthaangom.

Doel van gebruik

Natterman Voor Alle Hoest hoestdrank wordt aangeraden voor de behandeling van zowel droge
als vastzittende hoest bij volwassenen.

Zo werkt het

Natterman Voor Alle Hoest hoestdrank is zo samengesteld dat het de mucosa (het slijmvlies) in de
bovenste luchtwegen hydrateert, smeert en beschermt, wat irritatie vermindert. De verzachtende
werking verlicht alle soorten hoest, doordat het eventueel aanwezige slijm vloeibaar wordt en zo
makkelijker opgehoest kan worden. Dit is goed voor het herstel van het fysiologisch evenwicht.
De plantextracten van weegbree, kaasjeskruid, heemst en grindelia bevatten epitheelbeschermende natuurlijke slijmstoffen en harsen. Dit helpt het slijmvlies te beschermen en
bevordert de werking van de bovenste luchtwegen. De eucalyptusolie geeft het product een
aangename smaak.

Inname en dosering

Schudden voor gebruik. Vanwege de hoeveelheid plantextracten kan het product kleine
onopgeloste deeltjes bevatten; dit heeft geen effect op de kwaliteit.
De aanbevolen dagelijkse inname is 15 ml tweemaal daags. Gebruik het bijgeleverde maatdopje.
De dop goed sluiten na gebruik.

Bewaren

Op een koele, droge plaats bewaren uit de buurt van licht en warmtebronnen. Niet gebruiken
na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. De houdbaarheidsdatum is van
toepassing als het product in een onbeschadigde verpakking en volgens de aanwijzingen wordt
bewaard. Na openen dient het product binnen drie maanden gebruikt te worden.

Waarschuwingen

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen.
In geval van bijwerkingen, stop met het gebruik en vraag uw arts om advies.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Vraag uw arts om advies als de problemen langer dan 7 dagen aanhouden.
Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.
Vraag uw arts om advies voor gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verpakking

Het product is verkrijgbaar in een fles van 180 ml.
Het product wordt geleverd met een maatdopje, medisch hulpmiddel
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