
	

	

 
PhytoBisolvon®  
COMPLETE 
 
Καταπραΰνει τον βήχα 
(ξηρό και παραγωγικό βήχα) 
 
Με: 
Σύµπλεγµα POLIFLAV M.A., κλάσµα φλαβονοειδών και πολυσακχαριτών 
µέλι 
 
100% ΦΥΣΙΚΟ 
 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Κατηγορίας IIa 
 

 
 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 1+ 
 
Το PhytoBisolvon Complete είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που ενδείκνυται για τον 
βήχα (ξηρό και παραγωγικό βήχα) και, ιδίως, για τον βήχα που συνδέεται µε λοιµώξεις των 
ανώτερων αναπνευστικών οδών. 
 
Το PhytoBisolvon Complete ασκεί διπλή µηχανική δράση στον ερεθισµένο βλεννογόνο: 
 

• ευνοεί την ενυδάτωση της βλέννης, διευκολύνοντας τη φυσιολογική της 
αποµάκρυνση. 

• δηµιουργεί µια «µεµβράνη» που προστατεύει το βλεννογόνο από την επαφή µε 
εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες. 

 
Η µηχανική δράση του προϊόντος το καθιστά κατάλληλο τόσο για ενήλικες όσο και για 
παιδιά ηλικίας άνω του 1 έτους. 
 
Το PhytoBisolvon Complete δρα χάρη στο σύµπλεγµα Poliflav M.A.: ένα κλάσµα 
πολυσακχαριτών από πεντάνευρο (Ribwort plantain) συνδυασµένο µε µέλι για τις 
βλεννοσυγκολλητικές του ιδιότητες και ένα κλάσµα φλαβονοειδών από θυµάρι µε 
αντιοξειδωτική δράση, που συµβάλλει στην προστασία του βλεννογόνου. 
 
Το PhytoBisolvon Complete είναι 100% φυσικό και δεν περιέχει συντηρητικά, χρωστικές 
και άλλα συνθετικά έκδοχα. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Να µην χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα 
από τα συστατικά. Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου, µακριά από πηγές 
θερµότητας και φωτός. Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν τα παιδιά. 



	

	

 
Η ηµεροµηνία «χρήση µέχρι» αναφέρεται στο προϊόν το οποίο δεν έχει ανοιχθεί και 
φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία. 
 
Κάθε δοσιµετρικό κουτάλι (5 ml) περιέχει περίπου 4,1 g ζάχαρης. 
 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Το PhytoBisolvon Complete συνήθως είναι καλά ανεκτό. Δεν έχουν αναφερθεί 
ανεπιθύµητες ενέργειες προκαλούµενες από το προϊόν. 
 
ΛΗΞΗ 
 
Να µην χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία «χρήση µέχρι» που αναγράφεται στο κάτω 
µέρος της συσκευασίας. 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
 
Παιδιά ηλικίας 1 έως 6 ετών: 1 δοσιµετρικό κουτάλι (5ml) ανά δόση, δύο φορές την 
ηµέρα. 
 
Παιδιά άνω των 6 ετών: 2 δοσιµετρικά κουτάλια (10ml) ανά δόση, δύο φορές την ηµέρα. 
 
Ενήλικες: 2 δοσιµετρικά κουτάλια (10ml) ανά δόση, δύο/τρεις φορές την ηµέρα. 
 
Αν χρειάζεται, πάρτε το προϊόν έως και 4 φορές την ηµέρα, σε σύντοµα διαστήµατα.  
 
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Αφού ανοιχθεί, κλείνετε καλά τη φιάλη µετά τη χρήση.  
 
Χρησιµοποιήστε το µέσα σε 3 µήνες µετά το πρώτο άνοιγµα της φιάλης. 
Πλένετε καλά το δοσιµετρικό κουτάλι µετά από κάθε χρήση. 
Η παρουσία ελαφρού ιζήµατος οφείλεται στη φυσική σύνθεση του σιροπιού και δεν 
επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος. 
 
Αν τα συµπτώµατα επιµένουν για περισσότερο από µερικές ηµέρες, ζητήστε τη συµβουλή 
ιατρού. 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: 
 

• Σύµπλεγµα Poliflav M.A.: κλάσµα πολυσακχαριτών από πεντάνευρο (Ribwort 
plantain) και κλάσµα φλαβονοειδών από θυµάρι. 

• Μέλι 
 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ: ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο, νερό, χυµό λεµονιού, φυσική γεύση 
πορτοκαλιού, λεµονιού και ροδάκινου, κόµµι ξανθάνης, αραβικό κόµµι. 



	

	

 
 
Φιάλη 180 g      (περίπου 133 ml)  
	 

Με δοσιµετρικό κουτάλι     
 

  
 
 Χωρίς γλουτένη 
 

 
 
Τελευταία αναθεώρηση: Ιανουάριος 2017 
 

    Παραγωγός: 
Aboca S.p.A. Società Agricola Località Aboca, 
20 Sansepolcro 52037 (AR) – Ιταλία 
www.aboca.com 
 
Διανοµέας: 
Opella Ε.Π.Ε. 
Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτίριο Α 
176 74 Καλλιθέα – Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 90 01 600 


