
PLANTUSIN
DE PESTE 25 DE ANI, ROMÂNII NE ALEG 

CÂND E VORBA DE TUSE

formă de prezentare a siropului PLANTUSIN 
în plic unidozat 

și uşor de administrat

NOUA 

12 plicuri a 10 ml
12 plicuri a 5 ml



Copii 3-5 ani:
Copii 6-12 ani:
Copii de peste 12 ani şi adulţi: 

1-2 plicuri pe zi
2-3 plicuri pe zi
3-4 plicuri pe zi

Mod de utilizare

Iedera are efect expectorant, spasmolitic, 
antiinflamator;
Grindelia este demulcentă şi expectorantă;
Mugurii de plop ajută şi calmează în caz de tuse şi 
iritaţii în gât;
Lichenul de piatră, roua cerului, iarba mare şi 
cimbrişorul ajută în caz de iritare a gâtului şi a 
faringelui;
Pinul, podbalul și piperul susţin sănătatea 
respiratorie;
Scaiul vânăt ajută la obținerea confortului 
respirator;
Lemnul dulce calmează tractul respirator superior 
şi ajută la menţinerea confortului la acest nivel;
Trei fraţi pătaţi susţine sănătatea respiratorie; ajută 
şi calmează în caz de iritaţii în gât – util în caz de 
răguşeală temporară;
Ghimbirul ajută la menținerea secrețiilor optime 
în tractul respirator şi la menținerea sănătății 
bronșice;
Feniculul şi cimbrul susțin expectoraţia;
Uleiurile esenţiale de eucalipt şi lavandă susţin 
sănătatea sistemului respirator.

Asocieri recomandate:
Pentru eliminarea disconfortului respirator, acest sirop se 
poate asocia cu ceaiurile şi capsulele din gama Hapciu, 
cu Hapciu Solubil-R30, sau capsule moi Biomicin-A14 / 
Biomicin Forte-A15 şi comprimate masticabile Plantusin 
pentru gât-R13 sau Plantusin calmant-R44.

BENEFICII:

PLANTUSIN FORTE, R22
12 plicuri a câte 10 ml sirop



PLANTUSIN PENTRU COPII, R23
12 plicuri a câte 5 ml sirop

Mugurii de pin facilitează respiraţia, având efect 
benefic şi emolient asupra sistemului respirator;
Pătlagina, cimbrişorul, teiul, nalba mare şi roua 
cerului susţin sănătatea respiratorie; calmează în 
caz de iritaţii în gât şi faringe;
Florile de tei susţin şi uşurează expectoraţia;
Grindelia este demulcentă şi expectorantă;
Trei fraţi pătaţi susține sănătatea respiratorie, 
în caz de răguşeală temporară are efect blând şi 
liniştitor pentru gât;
Scaiul vânăt susține buna funcţionare a sistemului 
respirator și ajută la obținerea confortului respirator 
datorită saponinelor prezente în această plantă.

BENEFICII:

Copii 1-2 ani:
Copii 3-6 ani:

1-2 plicuri pe zi
3-4 plicuri pe zi

Mod de utilizare

Asocieri recomandate:
Pentru eliminarea disconfortului respirator siropul Plantusin pentru 
copii-R23 se poate asocia cu unul sau cu mai multe dintre produsele: 
Biosept Forte soluție-A21, Biomicin soluție-A2, 
Hapciu solubil-R30, ceai Plantusin-R1.



PLANTUSIN
DE PESTE 25 DE ANI, ROMÂNII NE ALEG CÂND E VORBA DE TUSE

Noua formă de prezentare a siropului în pliculeţe, permite utilizarea mai uşoară a produsului în călătorii, 
la şcoală, la serviciu, în orice situaţie în care este incomod să transporţi o sticlă de sirop de 250ml şi să 
dozezi cantitatea necesară pentru administrare.

DENUMIRE

Orice tip de tuse

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare sau interacțiuni medicamentoase.

Se poate administra femeilor însărcinate 
şi mamelor care alăptează.

Nu se recomandă în caz de diabet sau de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

AMBALARE

TIP TUSE

REȚETĂ

100% NATURAL

VÂRSTĂ

MOD DE UTILIZARE

DURATA
TRATAMENTULUI

ATENȚIONĂRI

SARCINĂ 
ȘI ALĂPTARE

EFECTE SECUNDARE 
ȘI INTERACȚIUNI

Durata unei cure obişnuite este de:  7-14 zile. Durata unei cure obişnuite este de:  7-14 zile.

Copii 3-5 ani: 
2-3 linguriţe pe zi.
Copii 6-12 ani: 

4-5 linguriţe pe zi. 
Copii de peste 12 ani şi 
adulţi: 3-4 linguri pe zi.

Copii 3-5 ani: 
1-2 plicuri pe zi.
Copii 6-12 ani: 
3-4 plicuri pe zi.

Copii de peste 12 ani şi 
adulţi: 4-5 plicuri pe zi.

Copii 1-2 ani: 
3-4 linguriţe pe zi.
Copii 3-6 ani: 

5-6 linguriţe pe zi. 

Copii 1-2 ani: 
1-2 plicuri pe zi.
Copii 3-6 ani: 
3-4 plicuri pe zi.

Copii de la 3 ani și adulți Copii de  la 1 an

PLANTUSIN FORTE,
R25

Rețetă complexă cu
18 plante medicinale și 7 uleiuri esențiale

Reţetă cu 11 plante medicinale
cu efect blând și sigur

250 ml 250 ml12 plicuri x 10 ml 12 plicuri x 5 ml

PLANTUSIN FORTE,
R22

PLANTUSIN 
PENTRU COPII,

R35

PLANTUSIN 
PENTRU COPII,

R23


