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Bioaron C, syrop, 200ml
 

Cena: 29,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: Bioaron System (Extractum Aloes arborescentis recens fluidum + Vitaminum C), w 100ml – 38,4g wyciągu płynnego
ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) + 1,02g witaminy C. 5ml syropu zawiera 1920mg wyciągu z aloesu i
51mg witaminy C oraz substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Działanie 
Zastosowane w produkcie leczniczym Bioaron System unikalne składniki działają stymulująco na poszczególne składowe układu
immunologicznego – odpowiedź humoralną oraz komórkową, dzięki czemu wzrasta liczba limfocytów B i T, a także liczba przeciwciał
krążących we krwi. Wpływa to na łagodniejszy przebieg infekcji oraz przyczynia się do budowania odporności, co ogranicza ryzyko
występowania infekcji w przyszłości. Dzięki przywróceniu właściwej odpowiedzi układu immunologicznego, organizm szybciej zwalcza
infekcje wirusowe i bakteryjne. Lek można także stosować jako środek pobudzający apetyt. Syrop zawiera wyciąg płynny ze świeżych
liści aloesu drzewiastego, witaminę C i sok aronii.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Bioaron System syrop wskazany do stosowania wspomagająco leczenie infekcji górnych dróg oddechowych np.
chorób z przeziębienia. Do stosowania również przy braku apetytu. Działanie leku opiera się na długim okresie stosowania oraz
doświadczeniu.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Lek w 5ml zawiera około 3,93g sacharozy, dlatego nie zaleca się podawać go u osób z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharozy-izomaltazy. Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych w
trakcie przyjmowania leku, w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek skutków ubocznych zaleca się przerwać przyjmowanie leku.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zaleceniami na ulotce. Do stosowanie doustnego. Przy infekcjach górnych dróg
oddechowych – dzieci od 3. do 6. roku życia: podawać dwa razy dziennie po 5ml; dzieci powyżej 6. roku życia, młodzież, dorośli:
stosować trzy razy dziennie po 5ml. Zaleca się stosować przez 14 dni (po 7 dniach stosowania, gdy nie nastąpi żadna poprawa, zaleca
się skonsultować z lekarzem), przyjmować przed jedzeniem. Przy braku apetytu: stosować 5ml leku raz dziennie 15 minut przed
posiłkiem. Zaleca się skonsultować z lekarzem w przypadku wrażenia, że działanie preparatu jest zbyt słabe lub zbyt mocne.

Uwaga:
Produkt zmienił nazwę z Bioaron C na Bioaron System.
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