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БРОНХО ВЕДА
трав’яний сироп

BRONCHO VEDA

herbal syrup
Листок-вкладиш
Інформація для пацієнта
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування Бронхо
Веда! Зберігайте цей листок-вкладиш, Вам може знадобитися перечитати його. Якщо
у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем чи
фармацевтом.
Загальна характеристика.
Склад. Кожні 5 мл сиропу містять екстракти лікарських рослин та мед.
Активні інгредієнти: адхатода судинна (Adhatoda vasica) 40 мг, базилік священний (Ocimum
sanctum) 45 мг, терміналія белерика (Terminalia belerica) 10 мг, перець довгий (Pipper longum)
10 мг, піхта (Abies webbiana) 50 мг, солодка гола (Glycyrrhiza glabra) 48 мг, імбир лікарський
(Zingiber officinale) 35 мг, м’ята перцева (Mentha piperita) 3,5 мг, мед (Mel despumatum) 1,75 мг.
допоміжні речовини: сахароза, розчин сорбітолу 70 %, глюкоза рідка, пропіленгліколь, кислота лимонна моногідрат, калію сорбат, натрію бензоат, барвник палений цукор, смакова
добавка холодна м’ята ‘S’, вода очищена.
Форма випуску. Сироп з характерним ароматом і специфічним смаком.
Фітофармакологічні властивості. Бронхо Веда – комплексний фітозасіб, сироп, до складу
якого входять екстракти 8-ми лікарських рослин та мед. Ефект при прийомі обумовлений
активними компонентами даних екстрактів. Рекомендовано вживати як дієтичну добавку до
раціону харчування – як загальнозміцнюючий засіб при сезонних застудних захворюваннях,
усіх видах кашлю та болю в горлі. Сприяє швидкому одужанню при бронхіальній астмі, застуді,
фарингіті, кашлюкові, ларингіті, бронхіті, тонзиліті.
Активні речовини, які входять до складу сиропу, мають таку дію:
• Адхатода судинна (Adhatoda Vasika) – основною діючою речовиною є олія ефірна, що
сприяє покращенню відхаркування, має спазмолітичну та пом’якшувальну дії.
• Базилік священний (Ocimum sanctum) містить в своєму складі евгенол, що має сильну
бактерицидну та дезінфікуючу дії.
• Терміналія белерика (Terminalia belerica) діє як тонізуючий, очищаючий засіб, покращує
кровообіг, покращує функціонування шлунково-кишкового тракту, має протинабрякову та
відхаркувальну дії.
• Перець довгий (Pipper longum) має тонізуючу дію, стимулює захисні сили організму,

поліпшує метаболічні процеси мозку, стимулює систему гемопоезу, справляє протизапальну,
антиалергічну, відхаркувальну дії.
• Піхта (Abies webbiana) сприяє покращенню відхаркування, справляє протизапальну та
антисептичну дії.
• Солодка гола (Glycyrrhiza glabra) містить сапоніни, флавоноїди та речовини, що близькі
по своїй дії до стероїдних гормонів, що виробляються корковим шаром наднирників та
мають: надзвичайно сильну протизапальну дію, посилюють секреторну активність і секрецію
слизових залоз верхніх дихальних шляхів та підвищують активність війчатого епітелію в трахеї та в бронхах, що в результаті сприяє видаленню накопиченого слизу та інфекційних агентів
із дихальних шляхів, що сприяє швидкому відходженню мокроти.
• Імбир лікарський (Zingiber officinale) інгібує синтез простагландинів шляхом специфічного
пригнічення циклооксигенази 2 (ЦОГ 2), не виявляючи при цьому інгібуючої дії на ЦОГ 1.
Завдяки наявності в своєму складі імбиру лікарського, Бронхо Веда виявляє протизапальну
на аналгезуючу дію.
• М’ята перцева (Mentha piperita) має в своєму складі ментол, що виявляє антисептичну та
протизапальну дію.
• Мед (Mel despumatum) сприяє відхаркуванню та очищає легені від мокротиння.
Показання. Сухість та подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, кашель
при ГРВІ, інфекції дихальних шляхів (вірусні та бактеріальні), що супроводжуються кашлем,
бронхіальна астма, фарингіт, кашлюк, ларингіт, тонзиліт, кашель у курців.
Спосіб застосування та доза.
Дорослим: від 1 до 2 чайних ложок (від 5 мл до 10 мл), 2 або 3 рази на день.
Дітям від 6 років: від ½ до 1 чайної ложки (від 2,5 мл до 5 мл), 2 або 3 рази на день.
Побічна дія. Бронхо Веда переноситься добре, побічні дії не виявлені.
Протипоказання. Індивідуальне несприйняття компонентів продукту, вагітність, лактація, діти до 6 років. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Передозування. Про випадки передозування немає даних.
Упаковка. По 100 або по 200 мл у флаконі.
Умови зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці
при температурі не вище 25°C.
Термін придатності. 3 роки від дати виготовлення.
Виробник. «Сидлер Ремедіз Пвт Лтд»
М-190, МІДС, Валудж, Аурангабад 431 136 (М.С.), Індія.
Маркетинг здійснює: Конарк Аюрведа Пвт Лтд.
Імпортер. ТОВ «Конарк Інтелмед», Україна, 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315,
тел.: (044)526-64-86, 526-70-89. Код 25182226.

