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Bioaron System 1920 mg + 51 mg/ 5 ml, syrop od 3 lat, 100
ml
 

Cena: 17,91 zł

Opis słownikowy

Dawka 1920 mg + 51 mg/ 5 ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aloe extractum fluidum, Aroniae succus,
Acidum ascorbicum

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis

Bioaron System, syrop dla dzieci od 3 lat, który w składzie zawiera wyciąg z liści aloesu drzewiastego, powodujący stymulację układu
odpornościowego. Ponadto zawiera witaminę C oraz sok z aronii, będące źródłem witamin i minerałów.

Wskazania
Pomocniczo w:

infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia,
w celu poprawy apetytu.

Działanie

Pobudza apetyt.
Wspomaga przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.
Pozytywnie wpływa na układ odpornościowy.

Dawkowanie
W infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, przyjmować lek przed jedzeniem przez okres 14 dni:

Dzieci od 3 lat do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml.
Dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.

W celu poprawy apetytu: stosować 5 ml preparatu 1 raz dziennie 15 minut przed głównym posiłkiem.
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Skład
100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes
arborescentis recentis extractum fluidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum) – substancje czynne, pozostałe składniki:
sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy.
Stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
podaniem leku.
Nie należy zmieniać dawkowania bez wskazań lekarza ani przekraczać zalecanego okresu stosowania.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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