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Argol Essenza Balsamica płyn 50 ml
 

Cena: 14,35 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 ml

Postać płyn

Producent/
Dystrybutor

ALBA THYMENT

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt ziołowy

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Działanie ARGOL ESSENZA BALSAMICA jest preparatem pochodzenia roślinnego, w którym 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. Receptura taka
odpowiada potwierdzonym w badaniach kliniczno-ambulatoryjnych zasadom współczesnej fitoterapii chorób infekcyjnych i zawiera: trzy
olejki z grupy pięciu olejków o znanym, najsilniejszym działaniu przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym, tj. olejki cynamonu, goździka
i tymianku, trzy olejki, których takie działanie ujawnia się w miejscu zaatakowanym drobnoustrojami, tj. olejki cytryny, mięty i kolendry,
oraz dwa olejki i składnik wyizolowany o działaniu wspomagającym, ogólnie uspokajającym, rozkurczającym i łagodnie miejscowo
znieczulającym: olejki melisy, muszkatołowca i mentol naturalny. Skojarzenie olejku tymianku z olejkiem cytryny wpływa ponadto na
zwiększenie w mieszaninie ich działania przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym. Dzięki tym składnikom ARGOL ESSENZA
BALSAMICA 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. W praktyce
szpitalno-ambulatoryjnej obserwowano zmniejszanie się obrzęków śluzówki i ropnych nalotów, zmniejszanie się bólu oraz szybsze i
skuteczniejsze gojenie się owrzodzeń. ARGOL ESSENZA BALSAMICA działa korzystnie w ostrym zapaleniu migdałków podniebiennych,
przewlekłym, zanikowym zapaleniu śluzówki gardła, przewlekłym nawracającym zapaleniu krtani oraz zatok przynosowych. ARGOL
ESSENZA BALSAMICA ułatwia odkrztuszanie i usuwanie wydzielin ropno-śluzowych. Łagodzi kaszel, chrypkę, usuwa uczucie suchości w
gardle. Wskazania Jako środek pomocniczy: - w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, zapaleniu gardła, krtani,
anginie, kaszlu, chrypce, podrażnieniu strun głosowych - stosowany w postaci inhalacji, płukania, spryskiwania, podawany doustnie w
mieszaninie z miodem. Zewnętrznie do okładów; - w nieżytach śluzówki nosa, katarze, zapaleniu zatok przynosowych - w postaci
inhalacji; - w nieżytowym wrzodziejącym zapaleniu jamy ustnej, dziąseł, języka, zapaleniu przyzębia, parodontozie, nawracających
aftozach - do płukania, spryskiwania lub pędzlowania, w bólu ucha - do nacierania okolic ucha; - w przeziębieniach, grypach, bólu głowy,
migrenach - stosowany doustnie, do nacierania skroni, czoła, karku, klatki piersiowej; - przy złym samopoczuciu, napięciach nerwowych,
chorobie lokomocyjnej - stosowany doustnie lub w postaci inhalacji; - przy zaburzeniach trawiennych, nudnościach - stosowany
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doustnie; - przy bólach stawowo-mięśniowych, dolegliwościach reumatycznych, lumbago, niedokrwieniu kończyn - do nacierania,
masażu, kąpieli; - w przypadku podrażnienia skóry, wyprysków, świądu skóry - do smarowania lub miejscowo na wacie. Ponadto ARGOL
ESSENZA BALSAMICA może być stosowany do masażu leczniczego oraz kąpieli orzeźwiająco-uspokajających. 
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