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HEEL Engystol -siły obronne tabl. 50 tabl.
 

Cena: 36,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Działanie:
Wirusowe zapalenie błony śluzowej nosa, gardła, krtani, powszechnie nazywane przeziębieniem, jest schorzeniem bardzo powszechnym
w okresie wiosny i jesieni. Engystol, złożony lek homeopatyczny, działa przeciwwirusowo w stosunku do wirusów, które są najczęstszą
przyczyną zakażeń górnych dróg oddechowych (RSV, HRV). Lek skutecznie i szybko redukuje czas trwania, stopień nasilenia objawów
przeziębiona, a także grypy. W ciągu pierwszych trzech dni leczenia, szybciej niż standardowa terapia (kwas acetylosalicylowy,
ibuprofen, metamizol) redukuje objawy przeziębienia. Engystol skraca czas choroby, przyspiesza proces zdrowienia w przypadku grypy.

Wskazania:
Wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

Przeciwwskazania:
Nie są znane.

Działania niepożądane: 
Niekiedy, po zastosowaniu leku Engystol, może wystąpić wysypka. W takich przypadkach należy zaprzestać podawania leku.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci od 12 roku życia: Zwykle stosowana dawka: po 1 tabletce 3 razy dziennie. Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach.
Dzieci od 6 do 12 roku życia: O stosowaniu może zdecydować jedynie lekarz. Zwykle stosowana dawka: po 1 tabletce 2 razy dziennie.
Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania
glukozy- galaktozy. Brak odpowiednio udokumentowanych danych, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.
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Nie stosować poniżej 6 lat ze względu na możliwość zakrztuszenia. U dzieci w wieku 6-12 o stosowaniu może zdecydować jedynie
lekarz.

Skład:
Substancje czynne: 1 tabletka zawiera: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum
hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg. Zawiera laktozę.
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