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Aromatol 100ml
 

Cena: 13,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać konc.do sp.r.do pł.j.ust.,n/sk

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: HASCO-LEK

ILOŚĆ: 100 ml

OPIS PODSTAWOWY:

Aromatol to roztworu do płukania jamy ustnej i gardła, roztwór doustny, do stosowania na skórę i do sporządzania inhalacji parowej.

DZIAŁANIE: 

Lek działa przeciwzapalnie, uspokajająco, dezynfekująco i poprawia krążenie.

 WSKAZANIA:

Stosować w celu poprawy złego samopoczucia np. przy przeziębieniu, w bólach głowy, bólach mięśniowych, po ukąszeniach przez
owady. Poza tym przyjmować  w dolegliwościach trawiennych np. wzdęciach, niestrawności.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:

1 do 3 razy na dobę nacierać lekiem, aż powierzchnia skóry stanie się sucha, miejsca po ukąszeniach owadów przetrzeć wacikiem
nasączonych lekiem, do płukania gardła: około 5ml (1 łyżeczka) leku dodać do około 250ml szklanki ciepłej wody, płukać gardło i jamę
ustną 1 do 3 razy na dobę. 
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Inhalacje: około 5ml ( 1 łyżka) leku dodać do około 250ml (szklanki) gorącej wody i wdychać przez kilka minut, powtarzać do 3 razy na
dobę.

 Stosowanie doustne: 1 do 3 razy na dobę przyjmować 10 do 15 kropli leku zmieszanego z wodą.

.SKŁAD:

Lewo mentol 1,72g, olejek cytrynowy 0,57g, olejek z kory cynamonowca cejlońskiego 0,24g, olejek mięty polnej (z obniżoną zawartością
mentolu) 0,24g, olejek lawendowy 0,24g, olejek cytronelowy 0,1g olejek goździkowy 0,1g oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, woda
oczyszczona. Zawartość etanolu 63,0-72,0% (v/v).

OSTRZEŻENIA: 

Niekiedy u osób wrażliwych kontakt z olejkami eterycznymi może powodować skórne odczyny uczuleniowe, a czasami także zaburzenia
układu oddechowego (np. kaszel, skurcz oskrzeli).

 

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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