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Biostymina 1 ml x 10 amp
 

Cena: 26,75 PLN

Opis s?ownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 amp

Postać Ampułki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aloes

Opis produktu

 

Wstęp
Lek Biostymina w postaci płynu doustnego w ampułkach jest produktem na bazie wyciągu z liści aloesu drzewiastego, bez substancji
pomocniczych. W skład wyrobu nie wchodzą konserwanty, barwniki czy alkohol, ponadto produkt pozbawiony jest dodatku cukru i
substancji słodzących, czy też glutenu i laktozy. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej
5 lat. Lek może być stosowany w czasie przeziębienia lub przy rekonwalescencji po infekcji.

Na co jest Biostymina? Wskazaniem do stosowania leku są ostre infekcje górnych dróg oddechowych. Lek można stosować przy
infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Dodatkowo produkt leczniczy Biostymina może być stosowany pomocniczo, jeśli pacjent zmaga
się z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Pomocnicze stosowanie Biostymina możliwe jest też w przypadku
rozpoznanych wcześniej przez lekarza stanów obniżonej odporności organizmu. Produkt przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Funkcją Biostymina jest stymulowanie pracy układu immunologicznego, a tym samym wzmacnianie odporności organizmu na infekcje
pochodzenia wirusowego i bakteryjnego. Aloes drzewiasty bogaty jest w składniki korzystnie wpływające na układ odpornościowy.

W opakowaniu znajduje się 10 ampułek, każda zawierająca 1 ml leku Biostymina. W skład 1 ml leku Biostymina wchodzi 1 ml wyciągu
płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego. Produkt nie zawiera w składzie substancji pomocniczych. Przed zastosowaniem leku
należy przeczytać jego ulotkę. Opisane w ulotce dawkowanie Biostymina powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje.

Dzieci w wieku powyżej 5 lat i młodzież mogą stosować 1-2 ampułki dziennie lub co 2 dni. Osoby dorosłe mogą natomiast stosować 1
ampułkę Biostymina dziennie lub co 2 dni. Terapia powinna trwać 10-20 dni, a jeśli zajdzie taka potrzeba może być powtórzona po
4-tygodniowej przerwie. Ze względu na naturalny skład w produkcie może odkładać się osad, jednak ten nie ma wpływu na działanie
leku. W celu odmierzenia dawki leku należy przełamać szyjkę ampułki w oznaczonym miejscu, a zawartość ampułki przelać na łyżeczkę.
Ampułki po otwarciu nie powinny być przechowywane – przeznaczone są do jednorazowego użytku, a ich niewykorzystaną jednorazowo
zawartość należy wyrzucić.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Biostymina. Nie występują one jednak u
każdej osoby, która lek stosuje, a zaliczyć można do nich reakcje alergiczne. Wystąpienie jakichkolwiek działań niepożądanych leku
stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przeciwwskazania do stosowania leku Biostymina obejmują
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nadwrażliwość na substancję czynną produktu. Ze względu na brak odpowiednich danych, produkt leczniczy nie powinien być
podawany dzieciom w wieku poniżej 5 lat. Z tego samego powodu nie należy stosować leku u pacjentek w ciąży i karmiących piersią.
Wśród przeciwwskazań wymienia się także postępujące choroby układowe, schorzenia rozrostowe i z autoagresji.

  
  

  

kiedy stosowa? biostymin??

  
  

tradycyjnie w ostrych infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu wirusowym i bakteryjnym

  

pomocniczo w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych

  

pomocniczo w rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności

 

  

jak powstaje biostymina?

  

co znajduje si? w sk?adzie?

  

W 1 ml płynu znajduje się 1 ml wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego Aloe arborescens folii recentis fluidum
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Co to oznacza dla pacjenta?

bez konserwantów

bez barwników

bez alkoholu

bez cukru i substancji słodzących

bez glutenu i laktozy

bez jakichkolwiek innych substancji pomocniczych

pacjent przyjmuje wyłącznie substancję aktywną odmierzoną w dobowej dawce 1 ml

Co to oznacza dla produktu?

zachowuje w pełni swoją stabilność oraz właściwości bez dodatkowych substancji pomocniczych

 

  
  

Jak postępować przy otwieraniu ampułki?

 

  

ZNAJDŹ KROPKĘ!

Szkło pod kropką jest specjalnie ukształtowane, by ułatwić przełamanie, dzięki temu pilniczek nie jest potrzebny.
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Przykryj kciukiem kropkę i przełam ampułkę zdecydowanym ruchem.

Stosuj lek wyłącznie doustnie.

WYCIĄGU NIE WOLNO STOSOWAĆ W INIEKCJI!

 

  

jedyny taki lek na rynku

  
  

surowiec z jedynej w Polsce, kontrolowanej pod kątem produkcji leku, uprawy szklarniowej

  

brak jakichkolwiek substancji pomocniczych

  

skuteczność poparta ponad 60-letnią tradycją stosowania i badaniami własnymi

  

precyzyjnie odmierzona dawka zamknięta w szklanej ampułce

 

ChPL Biostymina 19.11.2014 r.

Biostymina, płyn doustny, dawka 1 ml. Substancja czynna: Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum #℣佐⌡⌀㨀㐀⌡⍃倣℣ – wyciąg płynny ze
świeżych liści aloesu drzewiastego. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie do stosowania w infekcjach górnych dróg oddechowych o
podłożu bakteryjnym i wirusowym. Pomocniczo w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych
przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub
którykolwiek ze składników leku. Uczulenie na preparat, postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby
rozrostowe i z autoagresji. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, e-mail:
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info@europlant-group.pl

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.

 

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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