
БРОНХО ВЕДА
Гранули від застуди та грипу

BRONCHO VEDA
Cough and Flu granules

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 г гранул містять: солодка гола (Glycyrrhiza Glabra) 140,75 мг, імбир 
лікарський (Zingiber Officinale) 98,15 мг, м’ята звичайна (Mentha Sylvestris) 5,5 мг, паслін 
жовтоплідний (Solanum Xanthocarpum) 5,45 мг, мед (Apis Mellilfera) 1,75 мг, адхатода 
судинна (Adhatoda Vasica) 1,10 мг.
Допоміжні речовини: цукор, крохмаль, полівінілпіролідон K 30, бензоат натрію, сорбат 
калію, ароматизатор мед-лимон, барвник шоколадний коричневий, камедь акації.

Фітофармакологічні властивості.
Бронхо Веда гранули від застуди та грипу – комплексний фітопрепарат, до складу яко-
го входять екстракти 5-ти лікарських рослин та мед. Ефект при прийомі обумовлений 
активними компонентами даних екстрактів, в результаті чого Бронхо Веда проявляє 
протизапальну, відхаркувальну, антибактеріальну, спазмолітичну дію.
Солодка гола, що входить до складу Бронхо Веда, містить сапоніни та флавоноїди 
та речовини, що близькі по своїй дії до стероїдних гормонів, що виробляються кор-
ковим шаром наднирників та мають надзвичайно сильну протизапальну дію. Один 
з флавоноїдів, Гліцирризін, посилює секреторну активність слизових залоз верхніх 
дихальних шляхів, та підвищує активність війчатого епітелію в трахеї та в бронхах. 
Сапоніни в складі Солодки голої, посилюють секрецію слизових залоз верхніх ди-
хальних шляхів що сприяє швидкому відходженню мокроти. В результаті поєднаної 
дії Гліцирризіну, сапонінів та флавоноїдів в складі Солодки голої, Бронхо Веда сприяє 
переходу сухого кашлю в вологий кашель, та сприяє видаленню накопиченого слизу 
та інфекційних агентів із дихальних шляхів. 
Імбир лікарський інгібує синтез простагландинів шляхом специфічного пригнічен-
ня циклооксигенази 2 (ЦОГ 2), не виявляючи при цьому інгібуючої дії на ЦОГ 1. Завдя-
ки наявності в своєму складі імбиру лікарського Бронхо Веда виявляє протизапальну 
та аналгезуючу дію. 
Екстракт м’яти звичайної має в своєму складі ментол, що виявляє антисептичну та 
протизапальну дію.



Паслін жовтоплідний містить гліко- і стероїдні алкалоїди, дубильні речовини, сапо-
ніни. Паслін спричиняє антигістамінну, протизапальну, бронхолітичну дію. Зменшує 
інтенсивність кашлю і диспное.
Меду притаманні протигрибкові, антивірусні і антибактеріальні властивості. Мед 
покращує процес травлення, а також протягом короткого часу знімає закладеність 
носа, зменшує кашель, знімає запалення і зменшує першіння в горлі при сухому каш-
лі, кардинальним чином поліпшує якість крові, тому як кількість вільних радикалів 
контролюється корисними речовинами меду.
Адхатода судинна містить активні речовини вазоцін і вазоцінон. Надає муколітичну, 
відхаркувальну, бронхорозширюючу дії, що сприяє розрідженню густого та в’язкого 
мокротиння і очищенню дихальних шляхів.

Показання.
Рекомендовано вживати як дієтичну добавку до раціону харчування – при сезонних 
застудних захворюваннях, що супроводжуються кашлем та болем у горлі. Сприяє 
заспокоєнню кашлю, полегшенню дихання, зменшенню першіння в горлі. Має за-
гальнозміцнювальні відхаркувальні та імуностимулюючі властивості.
Не містить генетично модифікованих організмів (ГМО).

Спосіб застосування.
Дорослим та дітям старше 6 років висипати вміст пакетику Бронхо Веда в чашку, 
додати 200 мл гарячої кип’яченої води (80-90 °С), розмішати і приймати від 1 до 4-х 
пакетиків на добу. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання.
Діти до 6 років, вагітність та лактація, індивідуальне несприйняття компонентів про-
дукту.

Умови зберігання.
Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.

Виробник.
Конарк Аюрведа Пвт. Лтд,
Джі/523, Лодхіка Естейт, ГІДС, Метода, діст. Раджкот, Гуджарат, Індія.

Дистриб’ютор / Імпортер / Організація, яка приймає претензії.
ТОВ «Конарк Інтелмед», 
Україна, 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315,
тел.: +38 (057) 714-38-02, 714-38-03.
Код 25182226. FO
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