
Älä käytä pakkauksen pohjassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

1–6-vuotiaat lapset: Yksi mittalusikallinen (5 ml) kaksi kertaa vuorokaudessa.
Yli 6-vuotiaat lapset: Kaksi mittalusikallista (10 ml) kaksi kertaa vuorokaudessa.
Aikuiset: Kaksi mittalusikallista (10 ml) kaksi tai kolme kertaa vuorokaudessa.

Käytä valmistetta tarvittaessa enintään 4 kertaa vuorokaudessa, voidaan käyttää myös lyhyin väliajoin.

Ravista ennen käyttöä. Avattu pullo on suljettava tiiviisti käytön jälkeen. Käytettävä 3 kuukauden kuluessa avaamisen jälkeen. Pese 
mittalusikka hyvin aina käytön jälkeen.

Valmisteessa saattaa olla pieniä liukenemattomia hiukkasia, jotka johtuvat siirapin luonnollisesta koostumuksesta. Nämä eivät vaikuta 
valmisteen laatuun. 

Jos oireet jatkuvat muutamaa päivää pidempään, käänny lääkärin puoleen.

TOIMINNALLISET AINEET:
• Poliflav M.A. kompleksi: Plantago lanceolatan (heinäratamon) polysakkaridifraktio ja timjamin flavonoidifraktio.
• Hunaja

SISÄLTÄÄ MYÖS: ruokosokeria, vettä, sitruunamehua, luonnollisia appelsiini-, sitruuna- ja persikka-aromeja, ksantaanikumia ja arabikumia.

Pullo180 g        (noin 133 ml)

Pakkauksessa on mittalusikka.

Gluteeniton

Päivitetty viimeksi: Tammikuu 2017

           Valmistaja: Aboca S.p.A. Società Agricola Località Aboca, 20 Sansepolcro 52037 (AR) – Italia – www.aboca.com

Jakelija: Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Innehåller:
- Poliflav M.A.-komplex, flavonoid- och polysackaridfraktioner
- Honung

100% naturlig  MEDICINTEKNISK PRODUKT  klass IIa

VUXNA OCH BARN ÖVER 1 ÅR

Bisolnatural Complete är en medicinteknisk produkt avsedd för lindring av hosta, både rethosta och slemhosta, och särskilt hosta orsakad 
av infektioner i de övre luftvägarna.

Bisolnatural Complete verkar lokalt på de irriterade slemhinnorna på två sätt:
• bidrar till att göra slemmet mer tunnflytande, vilket underlättar upphostning 
• skapar en skyddshinna som förhindrar att externa irriterande ämnen kommer i kontakt med slemhinnan.

Produktens lokala verkningsmekanism gör att den är lämplig för både vuxna och barn från 1 års ålder. 

Effekten av Bisolnatural Complete baseras på Poliflav M.A.-komplexet som består av en polysackaridfraktion från Plantago lanceolata 
(svartkämpar), som tillsammans med honung bidrar till att produkten fäster på slemhinnorna, och en flavonoidfraktion från timjan som har 
en antioxiderande effekt som bidrar till att skydda slemhinnorna.

Bisolnatural Complete är 100 % naturlig och innehåller inga konserveringsmedel, färgämnen eller andra syntetiska hjälpämnen.

Använd inte om du är överkänslig eller allergisk mot en eller flera av ingredienserna. Förvaras i  rumstemperatur, i skydd mot värme och ljus.
Förvara produkten utom syn- och räckhåll för barn.
Utgångsdatumet gäller oöppnad produkt förvarad i originalförpackningen.
Varje dossked (5 ml) innehåller cirka 4,1 g socker.

Bisolnatural Complete är vanligen väl tolererad. Inga biverkningar orsakade av produkten har rapporterats.

Använd inte efter utgångsdatumet som anges på undersidan av förpackningen.

Barn 1–6 år: 1 dossked (5 ml) två gånger dagligen.
Barn över 6 år: 2 dosskedar (10 ml) två gånger dagligen.
Vuxna: 2 dosskedar (10 ml) två till tre gånger dagligen.

Vid behov kan du ta produkten upp till 4 gånger dagligen, även med korta mellanrum.

Omskakas före användning. Tillslut öppnad flaska väl efter användning. Använd inom 3 månader efter öppnande. Tvätta dosskeden noga 
efter varje användning.

Små oupplösta partiklar kan förekomma på grund av den naturliga sammansättningen av sirapen. Dessa har ingen inverkan på produktens 
kvalitet.

Om symtom kvarstår i mer än några dagar, vänd dig till läkare.

VERKSAMMA SUBSTANSER:
• POLIFLAV M.A.-komplex: polysackaridfraktion från Plantago lanceolata (svartkämpar) och flavonoidfraktion från timjan. 
• Honung 

ÖVRIGA INGREDIENSER: rörsocker, vatten, citronsaft, naturliga apelsin-, citron- och persikaaromer, xantangummi, gummi arabicum.

180 g        flaska (cirka 133 ml)

Förpackningen innehåller en dossked.

Glutenfri
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Lindrar hosta (rethosta och slemhosta)
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BIVERKNINGAR

UTGÅNGSDATUM

BRUKSANVISNING

INNEHÅLL

Sisältää:
- POLIFLAV M.A kompleksia, flavonoidi- ja polysakkaridifraktio
- Hunajaa

100-prosenttisen luonnollinen LÄÄKINNÄLLINEN LAITE luokka IIa

Aikuisille ja yli 1-vuotiaille lapsille

Bisolnatural Complete on lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu lievittämään sekä kuivaa yskää että limaista yskää, varsinkin ylähengitys-
tieinfektiosta johtuvaa yskää.

Bisolnatural Complete vaikuttaa ärtyneisiin limakalvoihin paikallisesti kahdella tavalla:
• se muuttaa liman ohuemmaksi, mikä helpottaa sen luonnollista poistumista
• se muodostaa kalvon, joka estää ulkoisten ärsyttävien aineiden pääsyn limakalvolle

Valmisteen paikallisen vaikutustavan ansiosta sitä voidaan käyttää sekä aikuisille että vähintään 1-vuotiaille lapsille.

Bisolnatural Complete-valmisteen vaikutus perustuu Poliflav M.A. kompleksiin, joka koostuu Plantago lanceolatan (heinäratamon)
polysakkaridifraktiosta, joka yhdessä hunajan kanssa edistää valmisteen tarttumista limakalvolle, ja antioksidanttisesti vaikuttavasta timjamin 
flavonoidifraktiosta, joka tehostaa valmisteen limakalvoja suojaavaa vaikutusta.

Bisolnatural Complete on 100-prosenttisen luonnollinen eikä sen valmistuksessa ole käytetty säilöntäaineita, väriaineita tai muita 
synteettisiä apuaineita.

Älä käytä, jos olet yliherkkä tai allerginen yhdelle tai useammalle ainesosalle. 
Säilytä huoneenlämmössä, suojassa lämmöltä ja valolta. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee alkuperäispakkauksessa säilytettyä avaamatonta tuotetta.
Yksi mittalusikallinen (5 ml) valmistetta sisältää noin 4,1 g sokeria. 

Bisolnatural Complete on tavallisesti hyvin siedetty. Valmisteen aiheuttamia haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu.

Lievittää yskää (sekä kuivaa että limaista yskää)
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Älä käytä pakkauksen pohjassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

1–6-vuotiaat lapset: Yksi mittalusikallinen (5 ml) kaksi kertaa vuorokaudessa.
Yli 6-vuotiaat lapset: Kaksi mittalusikallista (10 ml) kaksi kertaa vuorokaudessa.
Aikuiset: Kaksi mittalusikallista (10 ml) kaksi tai kolme kertaa vuorokaudessa.

Käytä valmistetta tarvittaessa enintään 4 kertaa vuorokaudessa, voidaan käyttää myös lyhyin väliajoin.

Ravista ennen käyttöä. Avattu pullo on suljettava tiiviisti käytön jälkeen. Käytettävä 3 kuukauden kuluessa avaamisen jälkeen. Pese 
mittalusikka hyvin aina käytön jälkeen.

Valmisteessa saattaa olla pieniä liukenemattomia hiukkasia, jotka johtuvat siirapin luonnollisesta koostumuksesta. Nämä eivät vaikuta 
valmisteen laatuun. 

Jos oireet jatkuvat muutamaa päivää pidempään, käänny lääkärin puoleen.

TOIMINNALLISET AINEET:
• Poliflav M.A. kompleksi: Plantago lanceolatan (heinäratamon) polysakkaridifraktio ja timjamin flavonoidifraktio.
• Hunaja

SISÄLTÄÄ MYÖS: ruokosokeria, vettä, sitruunamehua, luonnollisia appelsiini-, sitruuna- ja persikka-aromeja, ksantaanikumia ja arabikumia.

Pullo180 g        (noin 133 ml)

Pakkauksessa on mittalusikka.

Gluteeniton
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Sisältää:
- POLIFLAV M.A kompleksia, flavonoidi- ja polysakkaridifraktio
- Hunajaa

100-prosenttisen luonnollinen LÄÄKINNÄLLINEN LAITE luokka IIa

Aikuisille ja yli 1-vuotiaille lapsille

Bisolnatural Complete on lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu lievittämään sekä kuivaa yskää että limaista yskää, varsinkin ylähengitys-
tieinfektiosta johtuvaa yskää.

Bisolnatural Complete vaikuttaa ärtyneisiin limakalvoihin paikallisesti kahdella tavalla:
• se muuttaa liman ohuemmaksi, mikä helpottaa sen luonnollista poistumista
• se muodostaa kalvon, joka estää ulkoisten ärsyttävien aineiden pääsyn limakalvolle

Valmisteen paikallisen vaikutustavan ansiosta sitä voidaan käyttää sekä aikuisille että vähintään 1-vuotiaille lapsille.

Bisolnatural Complete-valmisteen vaikutus perustuu Poliflav M.A. kompleksiin, joka koostuu Plantago lanceolatan (heinäratamon)
polysakkaridifraktiosta, joka yhdessä hunajan kanssa edistää valmisteen tarttumista limakalvolle, ja antioksidanttisesti vaikuttavasta timjamin 
flavonoidifraktiosta, joka tehostaa valmisteen limakalvoja suojaavaa vaikutusta.

Bisolnatural Complete on 100-prosenttisen luonnollinen eikä sen valmistuksessa ole käytetty säilöntäaineita, väriaineita tai muita 
synteettisiä apuaineita.

Älä käytä, jos olet yliherkkä tai allerginen yhdelle tai useammalle ainesosalle. 
Säilytä huoneenlämmössä, suojassa lämmöltä ja valolta. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee alkuperäispakkauksessa säilytettyä avaamatonta tuotetta.
Yksi mittalusikallinen (5 ml) valmistetta sisältää noin 4,1 g sokeria. 

Bisolnatural Complete on tavallisesti hyvin siedetty. Valmisteen aiheuttamia haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ
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Lindrer hoste (tørrhoste og slimhoste)

Bisolnatural CompleteBisolnatural Complete
Inneholder:
- Poliflav M.A.-kompleks, flavonoid- og polysakkaridfraksjoner
- Honning

100% naturlig  MEDISINSK UTSTYR Klasse IIa

VOKSNE OG BARN OVER 1 ÅR

Bisolnatural Complete er medisinsk utstyr indisert for behandling av hoste, både tørrhoste og slimhoste, og spesielt hoste som skyldes 
infeksjoner i de øvre luftveiene.

Bisolnatural Complete virker på de irriterte slimhinnene på to ulike måter:
• bidrar til at slimet blir mer tyntflytende, noe som letter opphostingen.
• lager en tynn beskyttelseshinne som hindrer at irriterende stoffer utenfra kommer i kontakt med slimhinnene.

Produktets virkemåte gjør at det passer for både voksne og barn fra 1 års alder.

Effekten av Bisolnatural Complete er basert på Poliflav M.A. komplekset, bestående av en polysakkaridfraksjon fra Plantago lanceolata 
(smalkjempe) som sammen med honning bidrar til at produktet kleber seg til slimhinnene, og en flavonoidfraksjon fra timian med 
antioksiderende effekt som bidrar til å beskytte slimhinnene.

Bisolnatural Complete er 100% naturlig og inneholder ingen konserveringsmidler, fargestoffer eller andre syntetiske hjelpestoffer.

Skal ikke brukes dersom du er overfølsom eller allergisk mot en eller flere av innholdsstoffene. Oppbevares ved romtemperatur, beskyttet 
mot varme og lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Utløpsdatoen gjelder for uåpnet flaske som er oppbevart i originalpakningen.
1 måleskje (5 ml) inneholder ca. 4,1 gram sukker.

Bisolnatural Complete er vanligvis godt tolerert. Det er ikke rapportert om bivirkninger ved bruk av dette produktet. 

Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på bunnen av pakningen.

Barn 1-6 år: 1 måleskje (5 ml), to ganger daglig.
Barn over 6 år: 2 måleskjeer (10 ml), to ganger daglig.
Voksne: 2 måleskjeer (10 ml), to til tre ganger daglig.

Ved behov kan hostesirupen tas opp til 4 ganger daglig, også med kort tid mellom dosene.

Ristes før bruk. Åpnet flaske skal lukkes godt etter bruk. Brukes innen 3 måneder etter at flasken er åpnet. Vask måleskjeen grundig etter 
hver bruk.

Noe bunnfall kan forekomme på grunn av hostesirupens naturlige innhold. Det har ingen betydning for produktets kvalitet. 

Rådfør deg med lege dersom  symptomene vedvarer i mer enn noen få dager.

VIRKESTOFFER:
• Poliflav M.A.-kompleks: polysakkaridfraksjon fra Plantago lanceolata (smalkjempe) og flavonoidfraksjon fra timian.
• Honning

INNEHOLDER OGSÅ: rørsukker, vann, sitronsaft, naturlig aroma fra appelsin, sitron og fersken, xantangummi, gummi arabicum.

180 g        flaske (ca. 133 ml)

Måleskje er inkludert.

Glutenfri

Sist oppdatert Januar 2017
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