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Aromatol płyn 150ml
 

cena: 16,77 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać konc.do sp.r.do pł.j.ust.,n/sk

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Wskazania:

 Stosowany jest tradycyjnie:

zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. przy przeziębieniu (do nacierań, do
inhalacji lub płukania gardła), w bólach głowy, bólach mięśniowych, po ukąszeniach
przez owady;
wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych) np.
wzdęciach, niestrawności.

Działanie:

Przeciwzapalne, uspokajające, dezynfekujące i poprawiające krążenie.

 

Skład:
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100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne: lewomentol 1,72 g, olejek cytrynowy 0,57 g, olejek z kory cynamonowca
cejlońskiego 0,24 g, olejek mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu) 0,24 g, olejek
lawendowy 0,24 g, olejek cytronelowy 0,1 g, olejek goździkowy 0,1 g

Substancje pomocnicze: etanol 96%, woda oczyszczona.

Zawartość etanolu 63,0 – 72,0 % (v/v).

 

Dawkowanie:

Stosowanie zewnętrzne: 

do nacierań: 1 do 3 razy na dobę nacierać lekiem Aromatol, aż powierzchnia skóry stanie
się sucha.
w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów: miejsce po ukąszeniu
przetrzeć wacikiem nasączonym lakiem.
do płukania gardła: około 5 ml (1 łyżeczka) leku dodać do około 250 ml (szklanki) ciepłej
wody, płukać gardło i jamę ustną 1 do 3 razy na dobę.

Stosowanie w postaci inhalacji (przy przeziębieniu):

około 5 ml (1 łyżeczka) leku dodać do około 250 ml (szklanki) gorącej wody i wdychać
przez kilka minut powstające opary. Inhalacje powtarzać do 3 razy na dobę.

Stosowanie doustne:

W dolegliwościach trawiennych (np. niestrawności, wzdęciach) 1 do 3 razy na dobę
przyjmować 10 do 15 kropli leku zmieszanych z wodą.
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