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ІМУНОЛЕК

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно перед тим, як розпочати застосування препарату!

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим
лікарем.

Лікарська форма. Гранули гомеопатичні.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. Адаптоген імуном
одулюючої дії, що діє на залози. Завдяки комплексній дії складових препарат стимулює
імунну систему після перенесених стресів, тяжких інфекційних хвороб. Фармакокінетичні
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дослідження не проводилися.

Показання. Препарат застосовують у комплексній терапії захворювань, пов'язаних із по
рушеннями імунної системи: для профілактики та комплексного лікування захворювань,
викликаних вірусними, бактеріальними та протозойними інфекціями

Застереження щодо застосування. Під час лікування не рекомендується вживати у
великій
кількості міцний чай, каву, алкоголь,
прянощі, вельми холодну або гарячу їжу у зв'язку з
можливістю інактивації дії Імонолеку.

Вагітність та період лактації. Можливе застосування у рекомендованих дозах після
консультації з лікарем та під його контролем.

Якщо при застосуванні препарату з'явилися небажані явища, зверніться до лікаря щодо
можливості застосування препарату.

Взаємодія з лікарськими засобами. Взаємодія з іншими лікарськими засобами не
спостерігалася.
Але якщо Ви приймаєте будь-які інші
лікарські засоби, повідомте про це лікаря
.

Спосіб застосування та дози. Препарат Імунолек застосовують внутрішньо, гранули
розсмоктують під язиком. Під
час прийому Імунолеку
рекомендується вживати у великій кількості столові мінеральні води.

Разова доза для дорослого та дітей старше 7 років становить 7 гранул. Для
новонароджених віком до 1 року -1 гранула (розчинити у воді або молоці). Для дітей від 1
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року до 7 років - по 1 гранулі на 1 рік

життя.

Частота прийому залежить від гостроти процесу:

З профілактичною метою -1 раз на день, 2-3 дні на тиждень протягом 9 місяців.

3 лікувальною метою:

а) при гострих захворюваннях - 6 разів на день протягом дня, при покращенні стану - 3
рази на день
протягом 7 днів;

б) при хронічному перебігу захворювання за схемою:

1-й тиждень- 3 рази на день, 2-й тиждень -2 рази на день, 3-й тиждень-1 раз на день.

При хронічних захворюваннях, що супроводжується системними розладами та
імунодефіцитними станами рекомендовано тривале застосування у комплексному
лікуванні протягом 12 місяців та
подальший прийом препарату з
профілактичною метою.

Побічні ефекти. Не виявлені.

Але уразі появи будь-яких незвичних реакцій препиніть лікування і зверніться до лікаря.

Термін придатності. Термін придатності препарату - 2 роки.
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Не слід користуватися препаратом після закінчення терміну придатності, зазначенного на
упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при кімнатній
температурі.

Упаковка. По 20г у полімерному пеналі.

Умови відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. ТОВ "Гомеопатична аптека". 61050, м. Харків, вул. Руставе
лі, 2
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