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Biostymina inj. 1 ml 10 amp. PtYN 10 AMP
 

Cena: 30,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 ml

Opakowanie 10 amp.a 1ml

Postać płyn doustny

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

Aloe aborescens folii recentis extractum

Opis produktu
 

Biostymina® 10 ampułek szklanych, o pojemności 1ml,

Produkt zawiera czysty wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego.
Stymuluje układ immunologiczny wzmacniając odporność organizmu na zakażenia bakteryjne i wirusowe.

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.

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 5 roku życia.
Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 5 lat.

Stosowanie:
Lek stosować wyłącznie doustnie, nie stosować w formie iniekcji!
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania.

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.

Dzieci poniżej 5 lat: Nie zaleca się stosowania.

Czas trwania cyklu terapii:
10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po 4 - tygodniowej przerwie.
Powstający osad nie ma wpływu na aktywność preparatu.
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Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skonsultować się z

Skład:

Skład leku w przeliczeniu na 1 ampułkę (1 ml): substancją czynną leku jest wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe
arborescense folium recens extractum fluidum) (1:4) – 1 ml.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze): lek nie zawiera żadnych substancji dodatkowych.
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