
Cough junior syrup  
αντιβηχικό σιρόπι για παιδιά

COUGH junior syrup 
Φυτικό σιρόπι - Συµπλήρωµα διατροφής για παιδιά. 
Ανακουφίζει από τα συµπτώµατα του κρυολογήµατος (βήχας, 
καταρροή), καταπραΰνει τον ερεθισµένο λαιµό και ενισχύει 
την άµυνα του οργανισµού  
Συµπλήρωµα διατροφής µε εκχύλισµα  Εχινάκειας , Αλθαία , 
Μολόχα , Πλαντάγκο  και Μέλι Ακακίας. 
Η Μολόχα ανακουφίζει από το βήχα και µαλακώνει τον 
ερεθισµένο λαιµό. 
Η Αλθαία ρευστοποιεί τις βροχικές εκκρίσεις και ανακουφίζει 
από τον ξηρό βήχα . 
Το Πλαντάγκο καταπραϋνει και µαλακώνει τον εραθισµένο 
λαιµό . 
Η Eχινάκεια ενισχύει την άµυνα του οργανισµού. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Δύο φορές την ηµέρα 5 ml  ( περιέχεται δοσοµετρητής ). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Φιαλίδιο µε 100 ml φυτικό σιρόπι COUGH JUNIOR.  
Περιέχει δοσιµετρητή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : 
Tα συµπληρώµατα διατροφής δεν υποκαθιστούν µια 
ισορροπηµένη διατροφή ή την ιατρική συµβουλή / 
γνωµάτευση.  
Μην υπερβαίνετε τη συνιστόµενη ηµερήσια δόση.  
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό µέρος, σε θερµοκρασία 
µικρότερη των 25οC. 
Κρατήστε το µακριά από µικρά παιδιά.  
Μετά την έναρξη της χορήγησης και στην περίπτωση που τα 
συµπτώµατα επιµένουν για διάστηµα περισσότερο από µια 
εβδοµάδα επιβάλλεται η άµεση ενηµέρωση του γιατρού σας. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ :  

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ , ΝΕΡΟ , ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΟΥ ,  
ΑΚΑΚΙΑ , Ξηρό εκχύλισµα ρίζας ΕΧΙΝΑΚΕΙΑΣ ΤΙΤ. 4% 
Π Ο ΛΥΦΑ Ι Ν Ο Λ Ε Σ ( E C H I N A C C E A P U R P U R E A 
MOENCH,Μαλτοδεξτρίνη), PLANTAIN HERBA FLORIBUS F.E. 
(PLANTAGO LANCEOLATA L.),Ξηρό εκχύλισµα  φύλλων 
ΜΟΛΟΧΑΣ(MALVA SYLVESTRIS L.,µαλτοδεξτρίνη),Ξηρό 
ε κ χ ύ λ ι σ µ α Α λ θ α ί α ς ( A LT H A E A O F F I C I N A L I S 
L.,Μαλτοδεξτρίνη), 
ΚΟΜΜΙ ΞΑΝΘΑΝΗΣ, 
ΓΕΥΣΗ/ΑΡΩΜΑ , 
ΜΕΣΟ ΟΞΙΝΙΣΗΣ : ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ , 

ΑΡ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ : 

                                                 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ : 

O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana 
S.p.A  

Via Verga,14  
241 27 Bergamo - ITALY  

www.ofilab.com  
www.euronatural.it  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ : 

LAB.NEWMED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ 

Λεωφ.Κηφισίας 32 , ATRINA CENTER 
151 25 , ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

Τηλ. 210 6832821 
Φαξ. 210 6832841 
info@new-med.gr 
www.new-med.gr 

5 ml Χ 2 φορές 
ηµερησίως   



Plantago lanceolata  
Πλαντάγκο το λογχοειδές

Malva sylvestris 
Μολόχα

Echinacea purpurea  
Εχινάκεια 

Althaea officinalis  
Αλθαία

Μέλι ακακίας

Το πλαντάγκο ενεργεί ως ήπιο αποχρεµπτικό, 
ενώ ταυτόχρονα καταπραΰνει τον ερεθισµένο 
λαιµό.  
Οι αντιφλεγµονώδεις ιδιότητές του οφείλονται 
στην περιεκτικότητά του σε φλαβονοειδή. 

Η µολόχα ανακουφίζει από τον βήχα και έχει 
βλεννολυτική και µαλακτική δράση.  
Τα φύλλα της είναι πλούσια σε βιταµίνες Α, 
Β1, Β2 και C, οι οποίες συνίστανται σε 
περιπτώσεις καταρροής και φλεγµονής του 
αναπνευστικού συστήµατος.

Η εχινάκεια βοηθά στην ενδυνάµωση της 
άµυνας του οργανισµού.  
Παράλληλα επιταχύνει τη γρήγορη ανάρρωση 
συντελώντας στη µείωση των συµπτωµάτων 
(φαρυγγίτιδα, βήχας) και τη διάρκεια του 
κρυολογήµατος.. 

To αντιβηχικό σιρόπι για παιδιά COUGH junior 
βοηθά στη βελτίωση της φυσικής άµυνας του 
οργανισµού και ανακουφίζει από τα συµπτώµατα 
του κρυολογήµατος (βήχας, καταρροή).

Το µέλι ακακίας έχει βλεννολυτική, αποχρεµπτική 
και καταπραϋντική δράση. 
Ταυτόχρονα είναι το πιο κατάλληλο µέλι για  
διαβητικούς, γιατί περιέχει φρουκτόζη σε υψηλή 
αναλογία.

Η Αλθα ία καταπραΰνε ι -µαλακώνε ι τον 
ερεθισµένο λαιµό , ρευστοποεί τις βροχικές 
εκκρίσεις και ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα.
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