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Hoestsiroop op basis van kruiden
VOOR ALLE HOEST, VERZACHT DE KEEL
Eigenschappen

Wapiti Hoestsiroop is een medisch hulpmiddel
bij alle soorten hoest. Het werkt zowel bij
vastzittende- als droge (kriebel-) hoest.
De suiker in de siroop vormt een beschermend
laagje over de geïrriteerde slijmvliezen in de
keel, en houdt deze vochtig waardoor het
hoesten vermindert. Het is daarmee tevens
verzachtend voor de keel en ondersteunt zo
het herstel. De siroop is door een combinatie
van planten-extracten en anijs goed van smaak
en is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Samenstelling

Sucrose (saccharose, suiker), tijm-extract,
zoethoutwortel-extract, Grindelia-extract,
longkruid-extract, anijsolie, ethanol,
kaliumsorbaat (E 202), citroenzuur
(zuurteregelaar, E 330), ammoniumhydroxide
(zuurteregelaar, E 527) en water. Alcohol 2,5%
vol. (= 200 mg per 10 ml), dit komt overeen
met 5 ml bier of 2 ml wijn. Van deze geringe
hoeveelheid alcohol zijn geen merkbare
effecten te verwachten.
Wapiti producten zijn glutenvrij.

Dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar: 3 tot 5
maal daags 10 ml. Kinderen vanaf 3 tot en met
11 jaar: 3 tot 5 maal daags 5 ml.
Wapiti Hoestsiroop langzaam doorslikken.
Raadpleeg een arts als de hoestklachten
langer dan 7 dagen aanhouden of tussentijds
verergeren.

Gebruik dit middel niet:

Wapiti Hoestsiroop bevat suiker (ca. 7 g per
10 ml), bij diabetes dit middel voorzichtig
gebruiken. Personen met een zeldzame
erfelijke sucrase-isomaltase deficiëntie,
fructose-intolerantie of glucose-galactose
malabsorptie mogen dit middel niet
gebruiken.

Bijwerkingen

Over het algemeen wordt dit middel goed
verdragen. In zeldzame gevallen kunnen
lichte maagklachten optreden. Neem contact
op met uw arts, als u wel veel hinder van
de bijwerkingen ondervindt of als u andere
hinderlijke bijwerkingen ervaart. Als u
vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen
die niet in deze gebruiksinformatie staat, moet
u contact opnemen met uw arts of apotheker
of u meldt de bijwerking bij het bureau dat
in Nederland bijwerkingen verzameld van
medische hulpmiddelen (via www.lareb.nl).

Verpakking

Wapiti Hoestsiroop is verkrijgbaar in
flacons van 150 ml en 250 ml.

Bewaren en houdbaarheid

Buiten bereik van jonge kinderen, bij
kamertemperatuur (15 – 25 °C) bewaren.
De houdbaarheidsdatum is op de
verpakking aangegeven. Na openen
6 maanden houdbaar.

www.wapitinatuur.nl

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:

WAPITI ANTIMETIL

WAPITI MOSSEL EXTRACT

Voor een rustige maag.

WAPITI BOS & DUIN

Behoud van sterke botten en
goed werkende spieren.

WAPITI CBD OLIE 5%

Voor meer energie en weerstand.

WAPITI MULTI VITAMIN

Huidolie.

WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE

Puur van Nederlandse bodem.

WAPITI CBD OLIE 10%

Na een Gastric Bypass.

CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte.

WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.

WAPITI NACHTRUST FORTE

Voor een goede en gezonde nachtrust.

WAPITI PROBIOTICUM

WAPITI DARMMILD

Probioticum op basis van
Saccharomyces boulardii gist.

WAPITI EUCALYPTUSOLIE

Man 45+, verzorgt een vergrote prostaat.

WAPITI PROSTAAT PLUS

Dagelijks een regelmatige stoelgang.

WAPITI THIJM HANDGEL

Zzzoemm vrij.

WAPITI KNOFLOOK 2000

Droge handreiniging met thijmolie.

WAPITI VITAMINE C PLUS

Hooggeconcentreerde knoflook.
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.
Voor alle hoest, verzacht de keel.

Voor een gereguleerde dosering van
vitamine C. Hooggeconcentreerde
formule met 1.000 mg Vitamine C.

WAPITI GROENLIPMOSSEL
& CURCUMINE

Wapiti producten zijn glutenvrij.

WAPITI HOESTSIROOP

Behoud van sterke botten en ondersteunt
de gezondheid van gewrichten.
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