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- PROSPECT -

HERBA-TOP PNEUMO -  afecţiuni respiratorice
-  flacoane x 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L -

CONŢINUT:
 100 ml contine:  

- Flavonoizi totali echivalent in cvercitrina 3 mg 
- Polifenoli totali echivalent în Acid galic 3 mg 
- extract hidroalchoolic din plante medicinale ad100 ml

INDICATII: 
Este eficient în tratarea infectiilor  bacteriene, fungicide si virale ale aparatului respirator. 

HERBA-TOP PNEUMO contine extracte de plante medicinale cu proprietati antiseptice, 
antiinflamatoare, expectorante, antitusive, calmeaza tusea. Îmbunatateste circulatia sanguina. 
Fluidifica secretiile bronsice, degajeaza sinusuriile, bronhiile si plamânii, prevenind afectiuniile 
respiratorii si boliile arteriale. Se indica ca adjuvant în afectiuni pulmonare, în broncho -pneumonii 
acute si cronice, emfizem pulmonar, pleurite, bronsita spastica, astm bronsic, faringite, bronsitei 
acute si cronice, în traheo-bronsite acute. În convalescenta dupa afectiuni respiratorii si circulatorii. 
Creste sporul de greutate.

Se recomanda folosirea la rumegatoare mari si mici, porcine, pasari, curci, porumbei, iepuri.
 

MOD DE ADMINISTRARE:
Se administreaza pe cale orala, în apa de baut, 5-7 zile, în urmatoarele doze:
Cabaline: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi în apa de baut.
Bovine adulte: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi (în apa de baut sau breuvaj). 
Vitei, oi si capre: 15-25 ml de 2-3 ori pe zi (in apa de baut sau breuvaj).
Porcine: 5-15 ml (în functie de greutate), de 2-3 ori pe zi, în apa sau în hrana. 
Pasari, curci, porumbei, iepuri : în apa de baut 2-3 ml/1 L apa, 7-10 zile. 
Se poate administra în continuu în caz de necesitate.

CONTRAINDICAŢII:
Contraindicat la rumegătoare în caz de reticulită traumatică

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.

NR. NOTIFICARE:  1723 Herba top Pneumo
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