Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ARGOL ESSENZA BALSAMICA płyn 50ml
Cena: 9,32 PLN

Opis produktu
ARGOL ESSENZA BALSAMICA płyn 50ml
Preparat pochodzenia roślinnego, substancjami czynnymi są wybrane olejki eteryczne wyodrębnione z roślin i wyizolowany z olejku
mięty pieprzowej mentol. Został sporządzony według opisów farmakopealnych Esencji Karmelitańskiej – leku roślinnego stosowanego
od 1611 r. do dnia dzisiejszego, według Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Berlin 1880 r. Zawiera składniki Esencji Karmelitańskiej
oraz dodatkowo olejki eteryczne tymianku, mięty i mentol.
Jest stosowany jako środek pomocniczy o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i antyseptycznym w ostrych i przewlekłych
schorzeniach górnych dróg oddechowych, gardła, krtani, zatok przynosowych oraz śluzówki jamy ustnej.
Lek stosuje się:
doustnie: pomocniczo w łagodzeniu objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, w zaburzeniach trawienia i niestrawności;
do sporządzania inhalacji parowej: w nieżytach górnych dróg oddechowych z towarzyszącym katarem;
do płukania jamy ustnej i gardła: w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej, w bólach gardła, chrypce, pomocniczo w aftach i
stanach zapalnych dziąseł;
miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej: w pojedynczych, łagodnych zmianach zapalnych i owrzodzenia błony śluzowej jamy
ustnej, np. afty;
miejscowo na skórę: w świądzie i podrażnieniu skóry po ukąszeniach przez owady lub dotknięciu pokrzyw;
miejscowo do nacierania: w bólach o charakterze migrenowym do nacierania skroni i czoła, w przeziębieniach i objawach grypy
z towarzyszącym nieżytem górnych dróg oddechowych do nacierania szyi, karku, klatki piersiowej i pleców;
miejscowo do masażu: w bólach stawowo-mięśniowych i dolegliwościach reumatycznych oraz w celu ukrwienia skóry.
Skład:
100 g płynu zawiera: mentol 1,5g, olejek melisy lekarskiej 0,34g, olejek cynamonowca chińskiego 0,465g, olejek goździkowy 0,29g, olejek
cytrynowy 0,29g, olejek osnówki muszkatołowca 0,26g, olejek tymianku pospolitego 0,24g, olejek kolendry siewnej 0,24g, olejek miętowy
0,375g . Lek zawiera 57-63% etanolu.
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Dawkowanie:
Doustnie: pomocniczo w łagodzeniu objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie: 10-15 kropli preparatu na cukrze lub na
miodzie, do 3 razy dziennie; w zaburzeniach trawienia i niestrawności: 10-15 kropli preparatu w 1/2 szklanki wody, do 3 razy
dziennie;
Do sporządzania inhalacji parowej: w nieżytach górnych dróg oddechowych z towarzyszącym katarem: 1/2-1 łyżeczki preparatu
(2,5-5ml) na filiżankę (150-200ml) gorącej wody, wykonywać inhalację wdychając opary do ochłodzenia roztworu, do 3 razy
dziennie;
Do płukania jamy ustnej i gardła: w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej, w bólach gardła, chrypce, pomocniczo w aftach i
stanach zapalnych dziąseł: 1/2 łyżeczki preparatu (ok. 2,5ml) w 1/2 szklanki letniej wody, płukać do 3 razy dziennie;
zapobiegawczo: 5-7 kropli preparatu w 1/3 szklanki letniej wody, do 2 razy dziennie;
Miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej: w pojedynczych, łagodnych zmianach zapalnych i owrzodzenia błony sluzowej jamy
ustnej, np. afty: nanosić kilka kropli preparatu przy pomocy patyczków;
Miejscowo na skórę: w świądzie i podrażnieniu skóry po ukąszeniach przez owady lub dotknięciu pokrzyw: nanosić na wacie
kilka kropli preparatu;
Miejscowo do nacierania: w bólach o charakterze migrenowym do nacierania skroni i czoła: wcierać kilka kropli leku w skronie i
czoło; w przeziębieniach i objawach grypy z towarzyszącym nieżytem górnych dróg oddechowych do nacierania szyi, karku,
klatki piersiowej i pleców: wcierać 10-15 kropli preparatu w szyję, kark, klatkę piersiową i plecy;
Miejscowo do masażu: w bólach stawowo-mięśniowych i dolegliwościach reumatycznych oraz w celu ukrwienia skóry:
wmasować w skórę od kilku kropli do 1/2 łyżki stołowej leku w zależności od masowanej powierzchni aż do uzyskania efektu
rozgrzania. Okryć ciepło.
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