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ALLIOFIL 30 tabletek
 

Cena: 9,35 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaALLIOFIL 30 tabletekAlliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych
wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Tradycyjnie lek Alliofil stosuje się profilaktycznie oraz
wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe).Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent
czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.DziałanieZa działanie leku Alliofil odpowiadają zawarte w nim zioła – czosnek oraz
pokrzywa Jak podaje piśmiennictwo, składniki czosnku zmniejszają stężenie lipidów i glukozy we krwi oraz posiadają właściwości
przeciwbakteryjne – co wykorzystywane jest w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych.Sposób użyciaW profilaktyce infekcji
górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce. Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych
(stany przeziębieniowe): dorośli 3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać
tabletek.Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie zaleca się stosowania, dopuszcza się stosowanie u młodzieży po konsultacji z
lekarzem.Czas stosowania: W celach profilaktycznym lek można stosować bez konsultacji z lekarzem do 6 miesięcy. W przypadku
stosowania produktu w celach leczniczych w stanach przeziębieniowych jeśli objawy nie poprawią się po 7 dniach, należy skontaktować
się z lekarzem.Jeśli objawy nie ustępują lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.WażneKiedy nie stosować leku Alliofil-jeśli
pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alliofil,-jeśli pacjent jest
uczulony na związki siarkowe,-jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, astmę oskrzelową lub alergię pokarmową.Związki siarkowe
czosnku wydalane są przez skórę z potem oraz przez płuca, co w konsekwencji powoduje zmianę zapachu skóry i oddechu.Ostrzeżenia i
środki ostrożnościPodczas stosowania preparatu Alliofil związki siarkowe wydalane są przez skórę z potem i przez płuca. Powoduje to
zmianę zapachu skóry i oddechu.SkładSubstancjami czynnymi leku są:200 mg Allium sativum L., bulbus (cebula czosnku) i 53,5 mg Urtica
dioica L., folium (liść pokrzywy).Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną z krzemionką koloidalną
bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroskarmelozę sodową, acetylocelulozy ftalan, trietylu cytrynian, polisorbat 80, lak indygotyny
E 132, lak żółcieni chinolinowej E 104.
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