
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Immunofort płyn 125g
 

Cena: 23,23 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Leki Natury

Postać płyn

Substancja
czynna

aronia, jeżówka purpurowa, łopian, pokrzywa,
rumianek

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania

Immunofort jest stosowany pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych, gardła, migdałków, jamy ustnej i zatok; w
skłonnościach do częstych przeziębień oraz zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych; w źle gojących się ranach.

Skład

100 g produktu zawiera :

Sok z ziela jeżówki purpurowej 40 g,
sok z owoców aronii 30 g,
sok z korzenia łopianu 10 g,
ekstrakt z kwiatów rumianku 10 g,
sok z ziela pokrzywy 10g.

Zawartość etanolu: 28-36% (v/v).

Dawkowanie

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem
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owocowym całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.

Czas stosowania

Należy stosować nie dłużej niż 10 dni zarówno w zapobieganiu jak i w leczeniu przeziębień oraz podczas pomocniczego stosowania w
Infekcjach górnych dróg oddechowych. W celu leczenia należy rozpocząć terapię po wystąpieniu pierwszych objawów przeziębienia.

W przypadku nieustąpienia objawów po 10 dniach stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku:

postępujących chorób układowych (np gruźlica, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych chorobach
autoimmunologicznych i z autoagresji
w onkologii u pacjentów leczonych cytostatykami
u pacjentów po przeszczepach narządów
w chorobach krwi, dotyczących układu białych krwinek
w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma)

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.
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