
PLANTUSIN 
PENTRU COPII, R23

Antitusiv natural eficient în orice tip 
de tuse: productivă, seacă, spastică

12 plicuri a câte 5 ml sirop

Formulă specială pentru copii de la 1 an. 
Eficiență confirmată clinic.

Îndulcit natural, cu fructoză ce nu reduce pofta de mâncare

Remite tusea fără a deprima centrul respirator

Eficiență confirmată clinic în tusea productivă, 
seacă sau spastică

Gust plăcut, datorat  plantelor medicinale din compoziție

Formulă complexă cu ingrediente active 100% naturale

formă de prezentare 
a siropului 

PLANTUSIN 
în plic unidozat 

și uşor de administrat

NOUA 



BENEFICII:
Mugurii de pin, prin conţinutul de pinen şi limonen, au efect expectorant secretolitic 
similar cu ambroxolul (medicament de sinteză cu efect expectorant) la persoanele cu 
afecţiuni pulmonare.
Grindelia este emolientă şi expectorantă, eficientă atât în tusea productivă cât și în cea 
seacă prin rezinele din compoziție. 
Trei frați pătați au atât acțiune calmantă a tusei (emolientă), cât și expectorantă, dar și 
antialergică fiind eficientă atât în tusea productivă cât și în cea seacă, inclusiv în cazul 
bronșitei asmatiforme.
Roua cerului are 3 acțiuni simultan: emolientă şi expectorantă, bronhospasmolitică, este 
eficientă atât în cauzul tusei productive, seci și în mod particular, contra tusei spastice din 
traheobronșita acută, bronșita asmatiformă, bronșiolită.

MOD DE UTILIZARE:

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

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

Durata unei cure obişnuite este de: 
7-14 zile.
A se agita înainte de utilizare. 

Atenţionări: nu se recomandă în caz de diabet sau de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele 
produsului. Sarcină şi alăptare: se poate consuma de către femeile însărcinate şi mamele care alăptează. 
Efecte secundare şi interacţiuni: la dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare sau 
interacţiuni medicamentoase.

CE ESTE:
Formulă complexă cu principii active 100% naturale, din plante medicinale cu acțiune atât în  tusea 
productivă prin efect fluidifiant care favorizează expectorația, cât și în tusea seacă prin efect calmant.  
Plantele din compoziție au fost astfel selectate încât siropul Plantusin pentru Copii, este adecvat pentru 
administrare de la vârsta de 1 an.

INGREDIENTE ACTIVE:
Extracte apoase de plante: muguri de pin, frunze de pătlagină, cimbrişor, flori de tei, flori de salcâm, rădăcină de nalbă 
mare, trei frați pătați, scai vânăt, Grindelia, scaiul vântului; extract uscat 4:1 de roua cerului - min. 20%, în proporţie 
variabilă.

Evaluarea eficienţei a fost realizată în colaborare cu medicii de familie. 

EFICIENȚĂ TERAPEUTICĂ:

Instalarea efectului terapeutic, apare  după 4-5 zile de administrare. 
Simptomele se ameliorează în procent de 80%, pentru toate cazurile monitorizate.  
Tusea productivă sau seacă dispare după 8 zile de administrare.
Produsul a fost bine tolerat şi nu s-au observat reacţii adverse.

Acest material este dedicat exclusiv specialiștilor


