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Bioaron SYSTEM syrop od 3. roku życia 100ml 
 

Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Producent PHYTOPHARM

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Postać

Syrop

Opakowanie

Butelka 100 ml

Skład

100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego  (DeR 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes
arborescentis recentis extractum fluidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum)

Substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Działanie

Stosowanie syropu powoduje stymulację układu odpornościowego przez substancje obecne w wyciągu z liści aloesu drzewiastego.
Stwierdzono, że preparat wpływa zarówno na odpowiedź humoralną, jak i komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz
liczby przeciwciał krążących we krwi, w wyniku czego dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego.
Pobudzenie osłabionej odporności organizmu ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych. Ponadto syrop Bioaron System
zawiera witaminę C oraz sok z aronii, który także jest źródłem witamin i substancji mineralnych. Podczas badań nad tolerancją
stosowania syropu Bioaron System u dzieci stwierdzono, że preparat również pobudza apetyt.

Wskazania
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Dla dzieci i dorosłych. Stosuje się pomocniczo: w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, w braku
apetytu. Profilaktycznie: w nawracających zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, rekonwalescencji organizmu po przebytych
chorobach i antybiotykoterapii.

Przeciwwskazania

Podobnie jak w przypadku innych produktów zawierających cukier nie zaleca się stosowania preparatu Bioaron C u chorych na cukrzycę,
u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, przy nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, dzieci w wieku 3 - 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml preparatu przez 14 dni; powyżej 6 roku życia: 3 razy
dziennie po 5 ml przed jedzeniem przez 14 dni. W braku apetytu 5 ml preparatu jednorazowo 15 min. przed posiłkiem.
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