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Alliofil x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 9,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Allium sativum

Opis produktu
 

Skład
Substancje czynne:
200 mg Allium sativum L., bulbus (cebula czosnku) i 53,5 mg Urtica dioica L., folium (liść pokrzywy).
Substancje pomocnicze:
Celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroskarmelozę sodową, acetylocelulozy
ftalan, trietylu cytrynian, polisorbat 80, lak indygotyny E 132, lak żółcieni chinolinowej E 104.

Wskazania i działanie
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany profilaktycznie i wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych
(stany przeziębieniowe).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję czynną.
Uczulenie na związki siarkowe, niewydolność wątroby, astma oskrzelowa, alergie pokarmowe.

Dawkowanie

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce.
Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli 3 razy dziennie 1 do 3
tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek.
Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie zaleca się stosowania, dopuszcza się stosowanie u młodzieży po konsultacji z lekarzem.
Czas stosowania: W celach profilaktycznym lek można stosować bez konsultacji z lekarzem do 6 miesięcy. W przypadku
stosowania produktu w celach leczniczych w stanach przeziębieniowych jeśli objawy nie poprawią się po 7 dniach, należy
skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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