ЕНЗОИМУН АКТИВ КАПКИ

Упътване
за приложение на ЕнзоИмун Актив Капки – течна хранителна добавка
Регистрационен номер: БАБХ -902/31.03.2020г.; МЗ –ДХ-00-43/06.11.2020г.
Търговско наименование: ЕнзоИмун Актив Капки
Активно вещество: инактивиран пепсинов фрагмент (IPF), US patent # 8,309,072 – 6 mg/ml
Състав на препоръчителна дневна доза: - 2мл – 2 х 10 капки за прием през устата (под езика)
Описание: прозрачна, безцветна или леко жълтеникава опалесцираща течност
Форма на хранителната добавка: 20мл капки с дозатор
Свойства: действа благоприятно на имунната система, като повишава способността й да се
бори срещу инфекции, подпомага образуването на антитела и съдейства на антиоксидантната
защита на организма. Има директно антивирусно действие, като ограничава вирусната
репликация и намалява вирусния товар.
Начин на приложение и препоръчителна дозировка: При възрастни и деца над 14г, за
модулиране на имунната система. Началният етап на абсорбция започва в устната кухина от
устната лигавица след употреба. Начинът на приложение на веществото е сублингвално, 2 мл
на ден (2 пъти дневно по 10 капки под езика) в три последователни дни в седмицата, в
продължение на 6 седмици. Препоръчва се пауза в продължение на 1 седмица, след което
курсът се повтаря още 2 пъти. След прием е необходимо течността да се задържи поне 30
секунди в устата без преглъщане.
Противопоказания: Не са установени, но е възможна появата на свръхчувствителност и
алергични реакции.
Приложение при бременност и кърмене: Необходима е консултация с лекар.
Специални указания: да не се превишава препоръчителната дневна доза. Да не се използва
като заместител на разнообразното хранене.
Странични действия: Не са установени. Възможно е индивидуална непоносимост. Препаратът
не влияе при шофиране и работа с машини.
Взаимодействия с други препарати: Не са регистрирани взаимодействия с лекарствени
препарати. Тъй като подпомага имунната система, ЕнзоИмун Актив може да се комбинира с
противовъзпалителни средства, химиотерапии, антивирусни, антибактериални и антимикозни
терапии и др. Да не се прилага заедно с имуносупресори.
Срок на годност: 24 месеца. Не се препоръчва използването на препарата след изтичането на
посоченият на опаковката срок на годност.
Съхранение: На тъмно, при стайна температура, на място недостъпно за деца.
Притежател на правата за производство и разпространение: „Розета Лайфкеър България”
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