
Sanvero® – Acetilcisteina 300 mg – este un 
dispozitiv medical indicat ca și tratament 
simptomatic în caz de iritații ale gâtului, 
însoțite de tuse productive (secreții și 
mucus).
N-acetilcisteină facilitează expectorația și 
ajuta la eliminarea secrețiilor.
Extractele  de Nalbă-mare (Althaea 
officinalis) și Unguraș (Marrubium vulgare) 
fiind bogate în mucilagii, favorizează 
formarea unui film protector la nivelul 
mucoasei cavității bucale,  care protejează 
mucoasa de factorii iritativi externi, 
reducând astfel episoadele de tuse, având 
totodată și un efect de lubrifiere și hidratare 
a mucoasei.
Exractul uscat de Propolis și Argintul 
coloidal au rol de conservanți și contribuie, 
în același timp, la împiedicarea pătrunderii 
agenților microbieni din mediul extern.

Compoziție / per plic de 4g: 
NAC (N-acetilcisteină) 300 mg; extract 
uscat de Propolis  200 mg  cu 12% 
galangină; extract uscat de Nalbă-mare 
(Althaea officinalis) 100 mg; extract uscat de 
Unguraș (Marrubium vulgare) 60 mg; Argint 
coloidal 12 μg; maltodextrină; carbonat 
acid de sodiu; acid tartric; acid citric; aromă 
de portocală; dioxid de siliciu; sucraloză.

Mod de utilizare: copii peste 6 ani: 1 plic pe 
zi, dizolvat în apă.
Adulți: 1 plic de 2 ori pe zi, dizolvat în apă.

Acetilcisteina 
300mg

DISPOZITIV MEDICAL
Nu conține gluten
Pliculețe efervescente

         Atenționări: A nu se utiliza în caz de 
alergie sau hipersensibilitate la unul dintre 
componente.
Dacă simptomele nu se ameliorează, se 
impune consult de specialitate.
Femeile însărcinate și cele care alăptează, 
sunt sfătuite să întrebe medicul specialist 
înainte de administrare.
A nu se utiliza de către copii mai mici de 6 
ani. Pentru copiii cu vârsta mai mare de 6 
ani se recomandă consultarea medicului 
pediatru înainte de administare.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este 
deteriorat.
A nu se utiliza după data de expirare 
înscrisă pe ambalaj.

Conținut: 10 pliculete a 4g
Masa netă: 40g
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Cunoașteți celelalte produse ale gamei                       ?


