
Бронхипрет 
Розчин

Біонорика СЕ
Керхенштейнерштрассе, 11-15, 
92318, м. Ноймаркт, 
Німеччина

При кашлі та 
застудних захворюваннях

мл (ml)
Розчин50Р. п. № UA/8673/01/01

Бронхипрет® 
Bronchipret®

Розчин
Серія № /Придатний до:

Hochgeprägt

Text | Pantone Black C

Blindenschrift

Stanzform

Склад:
діючі речовини:
1 мл (ml) (що відповідає 1 г (g) 
розчину містить:
0,5 мл (ml) екстракту 
трави чебрецю рідкого 
(1:(2-2,5)) (Нerba Thymi 
vulgaris) (екстрагент: амонію 
розчин 10 %/ гліцерин 85 %/ 
етанол 90 %/ вода очищена 
(1:20:70:109));
0,03 мл (ml) екстракту 
з листя плюща рідкого 
(1:1) (Folium Hederae helicіs) 
(екстрагент: етанол 70 %)

Розчин містить етанол 24 %

Детально дивіться в 
інструкції для медичного 
застосування 

Для перорального 
застосування

Бронхипрет® 
Розчин

Спосіб застосування та дози 
Дорослим приймати по 2,6 мл 
(ml) розчину 3 рази на добу

Дозування для дітей та інші 
рекомендації дивіться в 
інструкції для медичного 
застосування 

Перед застосуванням 
збовтати! 

Дозу лікарського засобу 
вимірювати за допомогою 
мірного ковпачка. 

Для захисту від впливу світла 
зберігати в оригінальній 
упаковці при температурі не 
вище 25 ˚С у недоступному 
для дітей місці

Після відкриття флакона 
лікарський засіб можна 
застосовувати протягом
6 місяців

Без рецепта

1344706
UA

| Zusatz | Wirkblatt | Farbbalken | 

CD-Abweichung:
Ländervorgaben:
- Mindestschriftgröße 7 pt -> Text entsprechend angepasst
- Text muss in Blocksatz gesetzt werden
- Text teilweise in kursiv

Бронхипрет® Бронхипрет® 

Product:   Bronchipret  50ml Tropfen
Country:  Ukraine
created/changed:  2020-10-14/JE
   (Prüfung nach LS vom 13.02.17)

Розчин Розчин

Packmittel-Freigabe / packaging release 
Abteilung/ 

department 
Datum/  

date 
Name/  
name 

Unterschrift/  
signature 

Korrektur/ 
correction 

Druckreif/  
approved 

SR/ 
Informations-
beauftragter 

     

ZL/  
regulatory affairs      

Land/  
country|partner      



Бронхипрет 
Розчин

100

1344806
UA

Hochgeprägt

Text | Pantone Black C

Blindenschrift

Stanzform

| Zusatz | Wirkblatt | Farbbalken |

Біонорика СЕ
Керхенштейнерштрассе, 11-15, 
92318, м. Ноймаркт, 
Німеччина

При кашлі та 
застудних захворюваннях

мл (ml)
Розчин

Р. п. № UA/8673/01/01

Бронхипрет® 
Bronchipret®

Розчин

Серія № /Придатний до:

Склад:
діючі речовини:
1 мл (ml) (що відповідає 1 г (g) 
розчину містить: 
0,5 мл (ml) екстракту трави 
чебрецю рідкого (1:(2-2,5)) (Нerba 
Thymi vulgaris) (екстрагент: амонію 
розчин 10 %/ гліцерин 85 %/
етанол 90 %/ вода очищена 
(1:20:70:109)); 
0,03 мл (ml) екстракту з листя 
плюща рідкого (1:1) (Folium Hederae 
helicіs) (екстрагент: етанол 70 %) 

Розчин містить етанол 24 %

Детально дивіться в інструкції для 
медичного застосування 

Для перорального застосування

Бронхипрет® 
Розчин

Спосіб застосування та дози 
Дорослим приймати по 2,6 мл (ml) 
розчину 3 рази на добу

Дозування для дітей та інші 
рекомендації дивіться в інструкції 
для медичного застосування 

Перед застосуванням збовтати! 

Дозу лікарського засобу 
вимірювати за допомогою 
мірного ковпачка. 

Для захисту від впливу світла 
зберігати в оригінальній упаковці 
при температурі не вище 25 ˚С
у недоступному для дітей місці

Після відкриття флакона 
лікарський засіб можна 
застосовувати протягом 6 місяців

Без рецепта

CD-Abweichung:
Ländervorgaben:
- Mindestschriftgröße 7 pt -> Text entsprechend 
angepasst
- Text muss in Blocksatz gesetzt werden
- Text teilweise in kursiv

Бронхипрет® Бронхипрет® 

Product:   Bronchipret 100 ml Tropfen
Country:  Ukraine
created/changed:  2020-10-14/JE
   (Prüfung nach LS vom 13.02.17)

Розчин Розчин

Packmittel-Freigabe / packaging release 
Abteilung/ 

department 
Datum/  

date 
Name/  
name 

Unterschrift/  
signature 

Korrektur/ 
correction 

Druckreif/  
approved 

SR/ 
Informations-
beauftragter 

     

ZL/  
regulatory affairs      

Land/  
country|partner      
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Bionorica-Logo | Zusatz | Tropfen | 
Pantone 541

Bionorica-Logo | Blatt | Pantone 376 

Text | Pantone Black C

Stanzform

Verlauf | Pantone 369 (95% - 0)

lackfreie Fläche

Розчин  

При кашлі та 
застудних захворюваннях 

CD-Abweichung:
Ländervorgabe:
-  Mindestschriftgröße 7 pt-> Text 

entsprechend angepasst.
-  „ 50 мл (ml) Розчин “ musste wie 

auf der FS platziert werden

Бронхипрет®

50
Розчин містить етанол 24 %
Спосіб застосування та дози. 
Дорослим приймати по 2,6 мл (ml) розчину 3 рази на добу. 
Дозування для дітей та інші рекомендації дивіться в 
інструкції для медичного застосування 
Перед застосуванням збовтати! Після відкриття флакона 
лікарський засіб можна застосовувати протягом 6 місяців 
Біонорика СЕ 
Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Німеччина  
Р. п. № UA/8673/01/01

Product: Bronchipret 50 ml Tropfen
Country: Ukraine
created/changed: 2020-05-26/JE
dimensions:  92 x 48 mm

мл (ml)

Packmittel-Freigabe / packaging release 
Abteilung/ 

department 
Datum/  

date 
Name/  
name 

Unterschrift/  
signature 

Korrektur/ 
correction 

Druckreif/  
approved 

PB/CS/NLA/ 
BME/KT/BM/SR      

ZL/  
regulatory affairs      

Global 
Marketing (GM)      

Land/  
country|partner      
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lackfreie Fläche

CD-Abweichung:
Ländervorgabe:
-  Mindestschriftgröße 7 pt-> Text 

entsprechend angepasst.
-  „ 100 мл (ml) Розчин “ musste 

wie auf der FS platziert werden

Бронхипрет®

Розчин  100

Product: Bronchipret 100 ml Tropfen
Country: Ukraine
created/changed: 2020-05-26/JE
dimensions:  92 x 48 mm

мл (ml)

Packmittel-Freigabe / packaging release 
Abteilung/ 

department 
Datum/  

date 
Name/  
name 

Unterschrift/  
signature 

Korrektur/ 
correction 

Druckreif/  
approved 

PB/CS/NLA/ 
BME/KT/BM/SR      

ZL/  
regulatory affairs      

Global 
Marketing (GM)      

Land/  
country|partner      

 

При кашлі та 
застудних захворюваннях 

Розчин містить етанол 24 %
Спосіб застосування та дози. 
Дорослим приймати по 2,6 мл (ml) розчину 3 рази на добу. 
Дозування для дітей та інші рекомендації дивіться в 
інструкції для медичного застосування 
Перед застосуванням збовтати! Після відкриття флакона 
лікарський засіб можна застосовувати протягом 6 місяців 
Біонорика СЕ 
Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Німеччина  
Р. п. № UA/8673/01/01

Bionorica-Logo | Zusatz | Tropfen | 
Pantone 541

Bionorica-Logo | Blatt | Pantone 376 

Text | Pantone Black C

Stanzform

Verlauf | Pantone 369 (95% - 0)


