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APAP przeciwbólowy, przeciwgorączkowy 12 tabl.
 

Cena: 7,35 pln

Opis słownikowy

Producent USP Zdrowie

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

Produkt dost?pny w ofercie apteki, a zamówienie towaru mo?liwe na zasadach
przedp?aty na konto z odbiorem w?asnym lub za po?rednictwem apteki internetowej
aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie mo?e nabywa? produktów leczniczych
drog? wysy?kow?.

 

APAP - przeciwbólowy, przeciwgorączkowy.

 

Opakowanie: 12 tabl.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/apap-przeciwbolowy-przeciwgoraczkowy-12-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/
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Wskazania:

- bóle o różnego pochodzenia (bóle zębów, stawów, mięśni, objawy grypy i przeziębienia, bóle miesiączkowe, bóle głowy, nerwobóle).

 

Skład:

1 tabletka powlekana zawiera 500mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze.

 

Dostępny bez recepty.
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