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Bioaron System 100 ml
 

Cena: 18,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Aloes, Aroniae succus

Opis produktu
 

Skład
100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum
fluidum) (DER 1:4, ekstrahent: woda) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum).
Substancje pomocnicze:
sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Syrop Bioaron® SYSTEM zawiera dwie substancje czynne: wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes
arborescentis recentis extractum fluidum) oraz witaminę C (Acidum ascorbicum).
Lek Bioaron® SYSTEM wskazany jest do stosowania pomocniczo:

w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii
w braku apetytu

Lek przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat, młodzieży i dorosłych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dawkowanie
Stosować doustnie. Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki – kieliszka.
Pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych
przyjmować lek przez okres 14 dni, przed posiłkiem:

dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 7 lat: 3 razy na dobę po 5 ml,
dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml.
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Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.
Profilaktycznie w okresach poza infekcyjnych przyjmować lek przez okres 14 dni, przed posiłkiem:

dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 7 lat: 3 razy na dobę po 5 ml,
dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml, następnie należy powtórzyć po 14-dniowej przerwie.

Lek należy podawać w cyklach, robiąc co najmniej 14-dniową przerwę pomiędzy kolejnymi 14-dniowymi cyklami (14 dni leczenie / 14 dni
przerwy).
Pomocniczo w braku apetytu stosować 5 ml leku 1 raz na dobę, 15 minut przed głównym posiłkiem.
Lek przyjmować przez 14 dni. Jeśli po 14 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.
Podawanie leku można powtórzyć po 14 dniowej przerwie. Lek można podawać w cyklach robiąc co najmniej 14 dniową przerwę
pomiędzy cyklami.

Informacje dodatkowe
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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