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БРОНХО ВЕДА 
льодяники зі смаком ментолу та евкаліпту

BRONCHO VEDA 
lozenges with menthol and eucalyptus flavour

Листок-вкладиш
Інформація для пацієнта

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування Бронхо 
Веда! Зберігайте цей листок-вкладиш, Вам може знадобитися перечитати його. Якщо у 
Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем чи 
фармацевтом.
Загальна характеристика.
Склад. 1 льодяник містить екстракти лікарських рослин.
Активні інгредієнти:
 • Солодка гола (Glycyrrhiza glabra) 10 мг,
 • Базилік священний (Ocimum sanctum) 5 мг,
 • Імбир лікарський (Zingiber officinale) 5 мг,
 • М’ята перцева (Mentha piperita) 5 мг, 
 • Коричник цейлонський (Cinnamomum zeylanicum) 2 мг.
допоміжні речовини: цукор, глюкоза рідка, кислота лимонна, натуральний ароматизатор 
ментолу та евкаліпту, натуральний ароматизатор м’яти перцевої, барвник діамантовий 
синій Супра (E 133).
Форма випуску.  
Трав’яні льодяники зі смаком ментолу та евкаліпту.
Фітофармакологічні властивості.
Бронхо Веда – комплексний фітопрепарат, до складу якого входять екстракти 5-ти лікарсь-
ких рослин. Ефект при прийомі обумовлений активними компонентами даних екстрактів, 
в результаті чого Бронхо Веда проявляє протизапальну, відхаркувальну, антибактеріальну, 
спазмолітичну дію.
Солодка гола, що входить до складу Бронхо Веда, містить сапоніни та флавоноїди та 
речовини, що близькі по своїй дії до стероїдних гормонів, що виробляються корковим 
шаром наднирників та мають надзвичайно сильну протизапальну дію. Один з флавоноїдів, 
Гліцирризін, посилює секреторну активність слизових залоз верхніх дихальних шляхів, та 
підвищує активність війчатого епітелію в трахеї та в бронхах. Сапоніни в складі Солодки 
голої, посилюють секрецію слизових залоз верхніх дихальних шляхів що сприяє швидкому 
відходженню мокроти. В результаті поєднаної дії Гліцирризіну, сапонінів та флавоноїдів 
в складі Солодки голої, Бронхо Веда сприяє переходу сухого кашлю в вологий кашель, 



та сприяє видаленню накопиченого слизу та інфекційних агентів із дихальних шляхів. 
Базилік священний містить в своєму складі евгенол, що має сильну бактерицидну та 
дезінфікуючу дію. Імбир лікарський інгібує синтез простагландинів шляхом специфічного 
пригнічення циклооксигенази 2 (ЦОГ 2), не виявляючи при цьому інгібуючої дії на ЦОГ 1. 
Завдяки наявності в своєму складі Імбиря лікарського Бронхо Веда виявляє протизапальну 
на аналгезуючу дію. Екстракт м’яти перцевої має в своєму складі ментол, що виявляє 
антисептичну та протизапальну дію. Коричник цейлонський виявляє антибактеріальну та 
протигрибкову активність по відношенню до 15 видів патогенних мікроорганізмів.
Показання.
Сухість та подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.
Кашель у курців.
Кашель при ГРВІ.
Інфекції дихальних шляхів (вірусні та бактеріальні), що супроводжуються кашлем.
Бронхіальна астма.
Алергічні респіраторні захворювання.
При підвищеному навантаженні на голосові зв’язки Бронхо Веда сприяє швидкому віднов-
ленню голосу.
Спосіб застосування та доза.
Дорослим та дітям старше 6 років по 1 льодянику 3-4 рази на день. Льодяники повільно 
розсмоктують в порожнині рота.
Побічна дія. 
Бронхо Веда переноситься добре, побічні дії не виявлені.
Протипоказання. 
Індивідуальне несприйняття компонентів продукту, вагітність, лактація, діти до 6 років.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Передозування.
Про випадки передозування немає даних.
Упаковка.
В пластикових банках; у блістерах, в картонних коробках.
Умови зберігання.
Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.
Термін придатності.
3 роки від дати виготовлення.
Виробник.
«Сидлер Ремедіз Пвт Лтд»
M-190, MIДС, Валудж, Аурангабад 431 136 (M.C.), Індія.
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Конарк Аюрведа Пвт Лтд.
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