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AMOL płyn 250 ml, olejki eteryczne, przeziębienie,
niestrawność
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ORIFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wskazaniawspomagająco w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych,po ukąszeniach owadów.Zastosowanie
wewnętrzne:dolegliwości trawienne, w tym wzdęcia i niestrawność.DziałanieAmol® to produkt leczniczy w postaci roztworu mentolu
oraz mieszaniny olejków eterycznych w etanolu. Substancjami czynnymi leku są olejek mięty pieprzowej, którego głównym składnikiem
jest mentol, olejek lawendowy, olejek cytronelowy, olejek cynamonowy, olejek goździkowy, olejek cytrynowy. Działanie preparatu wynika
z działania poszczególnych substancji czynnych.Tradycyjnie płyn Amol® stosowany jest zewnętrznie do nacierania skóry w celu
poprawy złego samopoczucia mogącego pojawiać się np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych. Produkt
leczniczy stosowany jest także w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów. Jednocześnie Amol® może być stosowany
wewnętrznie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) takich jak wzdęcia i niestrawność.Płyn doustny i na skórę Amol®
przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie
stosowania i doświadczeniu. Roztwór może być stosowany u dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.Sposób użyciaZewnętrznie w
celu poprawy złego samopoczuciaDorośli i młodzież powyżej 12 lat: nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy
na dobę.Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadówDorośli i dzieci powyżej 12 lat: miejsce po ukąszeniu
przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych)Dorośli i
dzieci powyżej 12 lat: 10-15 kropli leku z płynem lub z cukrem należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3
razy na dobę.WażneJeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Po natarciu roztworem leku Amol®
należy starannie umyć ręce.Skład1 g leku zawiera:substancje czynne: Mentholum (mentol) 17,23 mg, Citronellae aetheroleum (olejek
cytronelowy) 1,00 mg, Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg, Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek
cynamonowy) 2,40 mg, Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg, Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40
mg, Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg. substancje pomocnicze: etanol 96% (v/v), woda.
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