
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Amol, płyn, 100ml
 

cena: 17,64 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Amol to lek w postaci p?ynu zawieraj?cy olejki eteryczne.

 Wskazania
 Stosuje si?:
zewn?trznie: w celu poprawy z?ego samopoczucia np. w przebiegu przezi?bienia, w bólach g?owy, bólach
mi??niowych; w celu zmniejszenia dolegliwo?ci po uk?szeniach owadów;
wewn?trznie: w dolegliwo?ciach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzd?cia i niestrawno??.

Dawkowanie
 Nie nale?y stosowa? pod opatrunkiem okluzyjnym lub w postaci ok?adów.
Doro?li i m?odzie? powy?ej 12 lat:
Zewn?trznie do naciera? w celu poprawy z?ego samopoczucia (np. w przebiegu przezi?bienia, w bólach
g?owy, bólach mi??niowych): Naciera? niewielk? ilo?ci? produktu w formie nierozcie?czonej kilka razy na
dob?.;
Zewn?trznie w celu zmniejszenia dolegliwo?ci po uk?szeniach owadów: Miejsce po uk?szeniu przetrze?
wacikiem nas?czonym produktem w formie nierozcie?czonej.;
Doustnie w dolegliwo?ciach trawiennych (dyspeptycznych): Od 10 do 15 kropli produktu z p?ynem lub z
cukrem, nale?y przyjmowa? dora?nie w przypadku wyst?pienia dolegliwo?ci, do 3 razy na dob?.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 1 g produktu zawiera: Mentholum, Citronellae aetheroleum, Caryophylli floris aetheroleum, Cinnamomi
zeylanici corticis aetheroleum, Limonis aetheroleum, Menthae piperitae aetheroleum, Lavandulae
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aetheroleum.
Substancja pomocnicza  o znanym dzia?aniu: etanol (96% v/v) 638 mg w 1 g.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Astma oskrzelowa i inne schorzenia dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwra?liwo?? dróg
oddechowych.
Dzieci poni?ej 12 lat, ze wzgl?du na brak wystarczaj?cych danych na temat stosowania produktu Amol w tej
grupie wiekowej.
Wewn?trznie: niedro?no?? dróg ?ó?ciowych (np. w przebiegu kamicy ?ó?ciowej), zapalenie p?cherzyka
?ó?ciowego; przewlek?e choroby w?troby; uzale?nienie od alkoholu.
Zewn?trznie: uszkodzona skóra np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych; choroby skóry
przebiegaj?ce z wysypk?; stosowanie na b?ony ?luzowe oraz w okolicach oczu.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. 
Al. Jerozolimskie 146 A   
Warszawa
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