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BIOSTYMINA płyn doustny 1ml 10 ampułek aloes, odporność
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 ml

Opakowanie 10 amp.a 1ml

Postać inj.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOSTYMINA jest wodnym wyciągiem ze świeżych liści aloesu drzewiastego przeznaczonym do stosowania doustnego. Przyjmuje się,
że podanie Biostyminy działa stymulująco na układ odpornościowy organizmu wzmacniając jego odporność na zakażenia. Badania
laboratoryjne wskazują, że Biostymina powoduje zwiększenie liczby komórek układu odpornościowego (limfocytów T i B) oraz
przeciwciał krążących we krwi oraz zwiększa aktywność innych komórek układu odpornościowego (fagocytów) biorących bezpośrednio
udział w obronie organizmu przed  atakiem drobnoustrojów. Biostymina polecana jest u osób z osłabioną odpornością, podatnych na
częste infekcje i stany zapalne oraz skłonnych do nawracających infekcji górnych dróg oddechowych jak i leczniczo w zakażeniach
bakteryjnych i wirusowych. Wskazaniami do zastosowania leku są: infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i
wirusowym; nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych; pomocniczo w innych, rozpoznanych przez lekarza, stanach obniżonej
odporności. 

Wskazania  

infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym,

pomocniczo w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza, stanach obniżonej
odporności

 

Przeciwwskazania

W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, kaszlu z odksztuszaniem ropnej plwociny lub innych niepokojących objawów należy
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skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Biostymina®, jeśli występują: uczulenie na preparat, postępujące choroby
układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji. Ciąża i karmienie piersią: nie stosować, z powodu braku
danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: brak danych na
temat jakiegokolwiek szkodliwego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Stosowanie innych leków: brak danych.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli: 1 ml (1 ampułka) dziennie lub co drugi dzień,
Dzieci powyżej 5 roku życia: 0,5 ml (pół ampułki) dziennie lub co drugi dzień. Czas trwania terapii: 10-20 dni; w razie potrzeby powtórzyć
kurację po 2-4 tygodniowej przerwie. Powstający osad nie ma wpływu na aktywność preparatu. W przypadku wrażenia, że działanie leku
jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Skład

1 ml płynu znajduje się 1 ml substancji czynnej Aloe arborescense folium recens extractum fluidum (1:4). Solvens ad extractionem:
aqua. Wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (1:4). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.
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