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Bioaron System , syrop, 200ml (dawna nazwa Bioaron C)
 

cena: 27,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Bioaron System (dawniej Bioaron C) powoduje stymulacj? uk?adu odporno?ciowego przez substancje
obecne w wyci?gu z li?ci aloesu drzewiastego. Pobudza os?abion? odporno?? organizmu, co u?atwia
zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych. Ponadto zawiera witamin? C oraz sok z aronii, który tak?e jest
?ród?em witamin i substancji mineralnych. Preparat przeznaczony jest dla dzieci.

Wskazania
 Stosuje si? pomocniczo w:
- infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przezi?bienia,
- w celu poprawy apetytu.

Dawkowanie
 W infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przezi?bienia, przyjmowa? lek przed
jedzeniem przez okres 14 dni:
- dzieci od 3 lat do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,
- dzieci od 7 lat, m?odzie? i doro?li: 3 razy dziennie po 5 ml.
W celu poprawy apetytu stosowa? 5 ml preparatu 1 raz dziennie 15 minut przed g?ównym posi?kiem.
Lek odmierzy? za pomoc? do??czonej miarki – kieliszka
Nie przekracza? zalecanej porcji.

Sk?ad
 100 ml preparatu zawiera substancje czynne: 38,4 g wyci?gu p?ynnego ze ?wie?ych li?ci aloesu drzewiastego
(DER 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum
ascorbicum)
Pozosta?e sk?adniki: sacharoza, sok z aronii zag?szczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników.

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
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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