
S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
 str. Stejerişului nr. 20 jud. Mures

Tel/fax: 0265-577320, 570831 Mobil: 0744-891024
C.F. – R – 12481552      J26/769/1999

Raiffeisen Sovata RO16RZBR0000060002662173

.
- PROSPECT -

HERBA-TOP BRONCHO 
- EXPECTORANT -

- flacoane x 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L -

Conţinut:   - Conţine  Extract de:
- Patlagina (Plantago folium) 
- Ciubotica cucului (Primula officinalis) 
- Muguri de pin (Pinus sylvestris) 
- Cimbrisor (Thymus serpyllum) 
- Şovârv (Origanum vulgare) 
- Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra) 
- Flori de tei (Tilia europea) 

Indicaţii:
HERBA-TOP  BRONCHO  contine  extracte de  plante  medicinale  cu  proprietăţi 

expectorante, antiinflamatoare, antitusive, calmeaza tusea si curata caile respiratorii dizolvand 
mucusul.

Se indică ca adjuvant în afectiuni respiratorii, in tratamentul faringitei, bronsitei acute si 
cronice, in traheo-bronsite acute, pneumonii acute si cronice.

Se  recomandă  folosirea  la  cabaline, rumegătoare  mari  şi  mici,  porcine,  pasari, 
porumbei, iepuri.
Mod de administrare:

Se administrează pe cale orală, diluat în apă de baut,  timp de 5-7 zile,  în următoarele 
doze:

Cabaline: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi in apa de baut.
Bovine adulte: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi (in apa de baut sau breuvaj).
Viţei, oi şi capre: 15-25 ml de 2-3 ori pe zi (in apa de baut sau breuvaj).
Porcine: 5-15 ml (în funcţie de greutate), de 2-3 ori pe zi, în apă sau în hrană.
Pasari, porumbei, iepuri: in apa de baut 0,5-1 ml/1 L apa, timp de 7-10 zile. 
In afectiuni severe doza se dubleaza.

Contraindicaţii: 
Contraindicat la rumegătoare în caz de reticulită traumatică şi în peritonite. La  restul 

speciilor -  în inflamaţii digestive acute, ulcere şi spasme digestive.

Precauţii: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se refolosi flaconul după golire.

Păstrare: La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, 
soare şi umezeală. 

Valabilitate:  2 ani, păstrat în ambalajul original.

Producător:  S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş   Tel/fax: 
0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro 
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