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Amol 250ml T
 

Cena: 36,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn doustny, płyn na skórę

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: TAKEDA

ILOŚĆ: 100 ml

OPIS PODSTAWOWY:

Amol to przeciwbólowy lek w postaci płynu na przeziębienia. 

DZIAŁANIE: 

Lek działa rozkurczająco, rozgrzewająco, uspokajająco, dezynfekująco, poprawia krążenie.
 

WSKAZANIA:

 

Wewnętrznie: przeziębienia (ból gardła, kaszel, chrypa), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nieżyt jelit, wzdęcia, mdłości, bóle brzucha),
dolegliwości na tle nerwowym, oraz  zaburzenia snu i migrena. 

Zewnętrznie: bóle mięśniowe i stawowe, rwa kulszowa, ból głowy, nerwobóle, ból zębów, a także ukąszenia owadów, wypryski skórne,
higiena jamy ustnej.
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Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych takie jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, mukowiscydoza.

DAWKOWANIE:

Zewnętrznie do nacierać w celu poprawy złego samopoczucia: nacierać niewielką ilością produktu w formie nierozcieńczonej kilka razy
na dobę. W celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów, miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym produktem
w formie nierozcieńczonej. Doustnie w dolegliwościach trawiennych, od 10 do 15 kropli produktu z płynem lub cukrem, należy
przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, od 3 razy na dobę.

SKŁAD:

100 g preparatu zawiera: 1,0 g olejku melisy indyjskiej; 1,0 g goździka; 2,4 g kory cynamonowej; 5,7 g cytryny; 2,4 g mięty pieprzowej; 2,4
g lawendy; 17,23 g mentolu; alkohol etylowy ad 100 g

OSTRZEŻENIA: 

Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu objawy podrażnienia skóry i błon
śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe.
Prawdopodobne jest wystąpienie wyprysku kontaktowego i/lub reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach należy przerwać
stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

 

 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: TAKEDA

ILOŚĆ: 250 ml

OPIS PODSTAWOWY:

Amol to przeciwbólowy lek w postaci płynu na przeziębienia. 

DZIAŁANIE: 

Lek działa rozkurczająco, rozgrzewająco, uspokajająco, dezynfekująco, poprawia krążenie.
 

WSKAZANIA:

 

Wewnętrznie: przeziębienia (ból gardła, kaszel, chrypa), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nieżyt jelit, wzdęcia, mdłości, bóle brzucha),
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higiena jamy ustnej.

 

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych takie jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, mukowiscydoza.

DAWKOWANIE:

Zewnętrznie do nacierać w celu poprawy złego samopoczucia: nacierać niewielką ilością produktu w formie nierozcieńczonej kilka razy
na dobę. W celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów, miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym produktem
w formie nierozcieńczonej. Doustnie w dolegliwościach trawiennych, od 10 do 15 kropli produktu z płynem lub cukrem, należy
przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, od 3 razy na dobę.

SKŁAD:

100 g preparatu zawiera: 1,0 g olejku melisy indyjskiej; 1,0 g goździka; 2,4 g kory cynamonowej; 5,7 g cytryny; 2,4 g mięty pieprzowej; 2,4
g lawendy; 17,23 g mentolu; alkohol etylowy ad 100 g

OSTRZEŻENIA: 

Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu objawy podrażnienia skóry i błon
śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe.
Prawdopodobne jest wystąpienie wyprysku kontaktowego i/lub reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach należy przerwać
stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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