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AMOL płyn, 100 ml
 

Cena: 25,10 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn doust., płyn na skór.

Producent ORIFARM HEALTHCARE A/S

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Productum compositum

Opis produktu
 

Spirytusowy wyciąg z ziół leczniczych AMOL jest czystym, roślinnym środkiem leczniczym otrzymywanym w oparciu o sprawdzone
receptury składa się z olejków eterycznych, wykazujących właściwości korzystnie wpływające na zdrowie oraz samopoczucie.

Skład:
1 g leku Amol zawiera substancje czynne: Mentholum (mentol) 17,23 mg; Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg;
Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg; Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) 2,40 mg;
Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg; Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg; Lavandulae
aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: etanol 96% (v/v), woda.

Zastosowanie:
Do przyjmowania przy złym samopoczuciu, przeziębieniu, dolegliwościach żołądkowych, zaburzeniach pracy serca i zaburzeniach
krążenia na tle nerwowym, zaburzeniach snu i przy migrenie oraz do wcierania przy dolegliwościach reumatycznych, rwie kulszowej,
lumbago, bólach kończyn, bólach głowy, nerwobólach i bólach mięśniowych

Stosowanie zewnętrzne:W celu poprawy złego samopoczucia podczas przeziębienia.
Dla lepszego ukrwienia skóry w przypadku bólów mięśniowych czy migrenowych.
W celu uśmierzenia bólu i swędzenia po ukąszeniach lub użądleniach owadów poprzez wtarcie kilku kropel w skórę. 

Stosowanie doustne:W przypadku dolegliwości żołądkowych, niestrawności lub wzdęć. Przynosi ulgę po przejedzeniu i po zjedzeniu
tłustego lub ciężkostrawnego posiłku. Za sprawą działania rozkurczającego może być stosowany dla złagodzenia problemów
trawiennych.
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 Dawkowanie:
Przyjmując Amol doustnie, należy dodać 10-15 kropli do połowy szklanki wody lub herbaty. Krople można również podawać z łyżeczką
cukru.
Amol przyjmuje się doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.
W przypadku przeziębienia zalecane jest nacieranie skóry (np. klatki piersiowej lub pleców) nierozcieńczonym preparatem kilka razy
dziennie.
Na ból głowy zaleca się wcieranie Amolu w skronie kilka razy na dobę.
Przy bólach mięśniowych należy nacierać płynem bolące miejsce kilka razy na dobę
Miejsce po ukąszeniu owadów przecieramy wacikiem nasączonym preparatem w nierozcieńczonej formie.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Amol
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych.
- u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na brak wystarczających badań na temat stosowania leku Amol w tej grupie wiekowej.

Wewnętrznie:
- w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), 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

Pojemność: 100 ml

Podmiot odpowiedzialny:
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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