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Biostymina, płyn doustny, 10 ampułek
 

Cena: 29,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 ml

Opakowanie 10 ampułek x 1ml

Postać płyn doustny

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aloe aborescens folii recentis extractum

Wiek od 5 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Biostymina, to wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego przeznaczonym do stosowania doustnego. Przeznaczony dla
dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia.

Wskazania

- Tradycyjnie: w infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym.
- Pomocniczo, po konsultacji z lekarzem: w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych rozpoznanych przez
lekarza stanach obniżonej odporności.

Działanie
Zwiększenie odporności.

Dawkowanie

Dorośli: 1 ml (1 ampułka) dziennie lub co drugi dzień.
Młodzież i dzieci powyżej 5. roku życia: 0,5 ml (pół ampułki) dziennie lub co drugi dzień.
Czas trwania cyklu terapii: 10-20 dni; a w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po przerwie 4-tygodniowej.

Skład
1 ampułka (1 ml) zawiera:

substancją czynną leku jest wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens folii recentis extractum
fluidum) (1:4) – 1 ml, rozpuszczalnik

ekstrakcyjny: woda.
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pozostałe składniki (substancje pomocnicze): lek nie zawiera żadnych substancji dodatkowych.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną.
Postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji.
Dzieci poniżej 5 lat.

Działania niepożądane
Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25ºC.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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