
Cough syrup  
αντιβηχικό σιρόπι ενηλίκων

COUGH syrup

Φυτικό σιρόπι - Συμπλήρωμα διατροφής ενηλίκων.

Ανακουφίζει  από  τα  συμπτώματα  του  κρυολογήματος 

(βήχας, καταρροή), καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό και 
ενισχύει την άμυνα του οργανισμού 

Συμπλήρωμα  διατροφής  με  εκχύλισμα   πρόπολης  , 

Ασέρολα  , Μολόχα  , Θυμάρι  , Αγριόβρουβα  και  Μέλι 
Ακακίας.

Η  Μολόχα  και  η  αγριόβρουβα  καταπραϋνουν  και 
μαλακώνουν τον ερεθισμένο λαιμό.

Το  θυμάρι  ρευστοποιεί  τις  βροχικές  εκκρίσεις  και 
ανακουφίζει  από  τα  συμπτώματα  του  κρυολογήματος 

(καταρροή , βήχας).

Η Ασέρολα ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Δύο φορές την ημέρα 5 ml  ( περιέχεται δοσομετρητής ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιαλίδιο με 100 ml φυτικό σιρόπι COUGH. 

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. 

Να  μην  χορηγείται  σε  περιπτώσεις  κύησης  ή/και 
γαλουχίας, λόγω  απουσίας  επαρκών  δεδομένων  από 

χορήγηση στον άνθρωπο σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μην  το  πάρετε  εάν  είστε  αλλεργικός  ή  παρουσιάζετε 
υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.

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 , ΜΕΛΙ ΑΚΑΚΙΑΣ , ΠΡΟΠΟΛΗ D.E. TIT. 2 , 5% 

ΓΚΑΛΑΝΓΚΙΝΗ  (ΠΡΟΠΟΛΗ) ,ΑΣΕΡΟΛΑ D.E . T IT. 50% ΣΕ 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ  C ( MALPIGHIA L. PUNICIFLORA, MATODEXTRIN, 

ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ  ΟΞΥ) , D.E .ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΜΑΡΙΟΥ  (THYMUS 

VULGARIS L.) D.E. ΦΥΛΛΩΝ  ΜΟΛΟΧΑΣ  (MALVA SYLVESTRIS 

L.,MALTODREXTIN),ERISIMO SUMMITAS C,FLORIBUS D.E.

(SISYMRIUM OFFICINALE SCOP.,MALTODREXTIN) , GUM 

XANTHANA , ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ,ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ 
(EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL).

                                                 
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   



Sisymbrium officinale  
Αγριόβρουβα

Έχει αντιµικροβιακές ιδιότητες  
και χρησιµοποιείται για τη µείωση της 
βραχνάδας και τη θεραπεία παθήσεων των 
αεραγωγών .

Tymus vulgaris  
Θυµάρι

Malva sylvestris 
Μολόχα

Propolis

Malpighia glabra  
Ασέρολα

Μέλι ακακίας

Το κύριο συστατικό του θυµαριού είναι η θυµόλη, 
η οποία είναι ένα ισχυρό αντισηπτικό, το οποίο 
βοηθά στη θεραπεία της λοίµωξης που 
συνδέεται µε τον πονόλαιµο.  
Τα θυµάρι µαλακώνει τον έντονο ξηρό ερεθιστικό 
βήχα και τον πονόλαιµο,ρευστοποιεί τις βροχικές 
εκκρίσεις και ανακουφίζει από τα συµπτώµατα 
του κρυολογήµατος (καταρροή , βήχας). 

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.

Αποτελε ίται από µ ίγµα φαινολών µε 
απολυµαντική και αντιµικροβιακή δράση.  
Η χρήση της ενδείκνυται κυρίως για την 
καταπολέµηση λοιµώξεων του αναπνευστικού 
συστήµατος, κρυολόγηµα, πονόλαιµο και 
εποχική γρίπη. Cough syrup  

αντιβηχικό σιρόπι ενηλίκων

To αντιβηχικό σιρόπι ενηλίκων COUGH βοηθά στη 
βελτίωση της φυσικής άµυνας του οργανισµού και 
α να κο υφ ί ζ ε ι από τ α συµπ τ ώµα τα τ ο υ 
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.

Το κεράσι Acerola (Malpighia glabra) είναι µια 
σηµαντική πηγή βιταµίνης C καθώς και 
καροτενοειδή και βιοφλαβονοειδή που 
παρέχουν αντιοξειδωτική δράση .


