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Amol płyn 250 ml
 

Cena: 29,01 zł

Opis słownikowy

Producent NYKOMED

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Producent:

NYCOMED

Postać leku:

Płyn

Opakowanie:

Butelka 250 ml

Skład:

Olejek cytronelowy, olejek cynamonowy, olejek goździkowy, olejek lawendowy, olejek cytrynowy, olejek mięty pieprzowej, mentol

Działanie:

Działa uspokajająco, dezynfekująco, poprawia krążenie. Receptura, na której oparty jest skład Amolu sięga czasów wypraw krzyżowych.
W komponowaniu i sporządzaniu wywarów, nalewek i wyciągów ziołowych specjalizowali się zwłaszcza bracia zakonu karmelitów. To
właśnie jedna z ich receptur została zapamiętana i przetrwała do dziś pod postacią Amolu.

Wskazania:

Zewnętrznie w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań), w bólach głowy, bólach mięśniowych, w
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celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów. Wewnętrznie stosowany jest w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych)
np. wzdęcia i niestrawność.

Przeciwwskazania:

Preparatu Amol nie wolno stosować:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,
u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania preparatu Amol w tej grupie
wiekowej,
w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy zółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego
u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu, zewnętrznie: - na uszkodzoną skórę np. przy
oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w
okolicach oczu. Nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub w postaci okładów.

Dawkowanie:

Podawać doustnie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia od 10 do 15 kropli preparatu z płynem lub cukrem. Należy przyjmować
doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

Stosować zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Nacierać
niewielką ilością preparatu w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie. W celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów –
miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym preparatem w formie nierozcieńczonej.
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