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Lipomal syrop 125 g
Cena: 16,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

125 g

Postać

Syropy

Producent

AFLOFARM

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Tiliae inflorescentia

Opis produktu
Wstęp
Lek Lipomal w postaci syropu to produkt stosowany przy objawach przeziębienia, stanach podgorączkowych i stanach zapalnych
gardła, który w składzie posiada naturalny składnik – suchy wyciąg z kwiatostanu lipy. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 1. roku
życia, a dzięki optymalnej zawartości składników jego stosowanie jest bezpieczne – również przy dłuższej terapii.
Na co jest Lipomal? Wskazaniem do stosowania produktu są stany gorączkowe i zapalne gardła, a oprócz tego kaszel i objawy
przeziębienia. W skład syropu Lipomal wchodzi suchy wyciąg z kwiatostanu lipy, czyli rośliny, która w medycynie naturalnej stosowana
jest nie od dziś. Charakteryzuje się ona wieloma cennymi biologicznie surowcami, w tym związkami flawonoidowymi, olejkami
eterycznymi, garbnikami i polifenolami. Lipa działa napotnie, ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne, a dodatkowo
działa powlekająco i osłaniająco oraz antyoksydacyjnie. Funkcją syropu Lipomal jest zapewnienie najmłodszym wsparcia przy
objawach infekcji górnych dróg oddechowych, w tym przy gorączce, a dodatkowo złagodzenie takich objawów jak stan zapalny gardła
czy kaszel.
W opakowaniu znajduje się 125 g syropu wraz z praktyczną miarką, która umożliwia precyzyjne odmierzenie dawki dla dziecka. Na dnie
syropu występuje naturalny osad, który jest efektem zawartości składnika naturalnego i jest dopuszczalny – nie jest to objaw złego
przechowywania produktu. W skład 5 ml syropu wchodzi 97,089 mg suchego wyciągu z Tilia cordata Miller, Tilia platyphyllos Scop., Tilia
vulgaris Heyne bądź ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Wykorzystano tu
rozpuszczalnik ekstrakcyjny, jakim jest etanol 40% v/v. W składzie produktu znajdują się również składniki pomocnicze, w tym między
innymi 4,03367 g sacharozy, 10,44 mg benzoesanu sodu; 9,708 mg glikolu propylenowego oraz glukoza (jako składnik maltodekstryny).
Formułę uzupełnia kwas cytrynowy, guma ksantanowa, aromat malinowy AR0320 oraz woda oczyszczona.
Syrop należy dawkować zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku dzieci w wieku 1–3 lat lek można stosować wyłącznie po
konsultacji z lekarzem. Zazwyczaj dawkowanie wynosi wówczas 5 ml 2–3 razy na dobę. Jeśli syrop ma być podawany dzieciom w
wieku 3–12 lat, zalecane dawkowanie leku Lipomal to 5 ml syropu podawane w częstotliwości 4–5 razy na dobę. Młodzieży w wieku
powyżej 12 lat i osobom dorosłym zaleca się natomiast przyjmowanie 10 ml syropu Lipomal 3–4 razy na dobę. Syrop przeznaczony jest
do podawania doustnego. Nie powinno się stosować dawki leku większej niż zalecana, w tym również przyjmować jego podwójnej porcji,
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jeśli przypadkowo doszło do pominięcia wcześniejszej dawki.
Jeśli u pacjenta nie dojdzie do spadku gorączki po 3 dniach lub wręcz temperatura przekroczy 39°C, konieczny jest kontakt z lekarzem.
Konsultacja z lekarzem jest także wskazana w przypadku pojawieniu się ropnej wydzieliny, duszności czy innych niepokojących
objawów. Lek Lipomal w postaci syropu może wykazywać u niektórych pacjentów działania niepożądane. Dotychczas jednak nie
stwierdzono żadnych skutków ubocznych syropu Lipomal. Jeśli zauważy się objawy mogące stanowić efekt uboczny przyjęcia syropu,
zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.
Syrop Lipomal nie powinien być stosowany przez pacjentów mających nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W
przypadku chęci podania syropu dzieciom w wieku 1–3 lata należy wcześniej skonsultować się z lekarzem. Pacjentki w ciąży lub
karmiące piersią także powinny zasięgnąć porady specjalisty przed ewentualnym zastosowaniem produktu. Wcześniejszej konsultacji z
lekarzem wymaga również stwierdzona nietolerancja niektórych cukrów.
Lek należy przechowywać w miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla najmłodszych. Optymalną temperaturą
przechowywania syropu jest temperatura 25°C. Ważne, by znać podaną na opakowaniu datę ważności leku – gdy upłynie, korzystanie z
produktu leczniczego nie jest już możliwe i należy go wyrzucić.
Skład
Substancja czynna: 125 g preparatu Lipomal zawiera 1,86 g suchego wyciągu z kwiatostanu lipy. Preparat Lipomal zawiera nie mniej niż
0,03% flawonoidów w przeliczeniu na rutozyd.
Wskazania i działanie
Napotne w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom
Stany zapalne gardła
Kaszel
Lipomal jest lekiem o naturalnym składzie, w którym dominuje wyciąg z kwiatostanu lipy. Substancja ta jest stosowana tradycyjnie od
pokoleń. Posiada działanie przeciwgorączkowe, napotne, niwelujące powikłania uporczywego kaszlu. Ponadto wykazuje delikatne
działanie ściągające, powlekające i osłaniające błony śluzowe, dzięki czemu syrop Lipomal łagodzi śluzówkę gardła, chroni ją przed
podrażnieniami i stanem zapalnym, a także sprzyja jej regeneracji. Preparat wspiera też układ oddechowy podczas walki z infekcjami
oraz wspomaga mechanizmy obronne organizmu.
Wyciąg z kwiatostanu lipy łagodzi napięcie i wykazuje działanie łagodnie uspokajające, dzięki czemu ułatwia zasypianie. Jest to
niezwykle istotne przy przechodzeniu infekcji wirusowych i np. uciążliwym, budzącym kaszlu. Preparat Lipomal, poza działaniem
leczniczym, wspiera też zdrowy sen - jeden z najlepszych sposobów na regenerację organizmu.
Lipomal - lek idealny również dla dzieci
Dzięki optymalnej zawartości składników Lipomal jest całkowicie bezpieczny, nawet przy długotrwałym stosowaniu. W okresie obniżonej
odporności i wzmożonych zachorowań, stanowi idealne rozwiązanie również dla najmłodszych pacjentów. Dodatkowo preparat Lipomal
posiada malinowy smak, szczególnie lubiany przez dzieci, oraz wygodną w podawaniu i dawkowaniu postać syropu.
Jak większość preparatów o naturalnym składzie, lek Lipomal powinien być stosowany regularnie i odpowiednio długo. Najlepsze efekty
działania preparatu można zauważyć przy stosowaniu go kilka razy w ciągu doby, przez co najmniej kilka dni, o ile lekarz nie zaleci
inaczej.
Preparat pochodzenia naturalnego o działaniu napotnym i przeciwzapalnym.
Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 1 łyżka (ok. 10 ml) syropu 3-4 razy dziennie. Dzieci od 4 r.ż.: 1 łyżeczka (5 ml) syropu 4-5 razy dziennie. Dzieci 1-3 r.ż.:
zazwyczaj 1 łyżeczka (5 ml) syropu 2-3 razy dziennie.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, cukrzyca, nietolerancja fruktozy, upośledzone wchłanianie glukozy i galaktozy, niedobór
sacharazy i izomaltazy. W przypadku wystąpienia dolegliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Konieczne będzie
dobranie innego leku, np. zamiennika o podobnym działaniu.
Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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.
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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