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Ulei biosept forte 10 ml FARES
Oprește inmulțirea și dezvoltarea virusurilor
încă de la primele administrări

Reduce inflamația declanșată la pătrunderea virusurilor în organism
Se poate administra de la vârsta de 3 ani
Formulă 100% naturală, pe bază de uleiuri esențiale, ce asigură o biodisponibilitate optimă
Produsul este bine tolerat, fără reacții adverse

BIOSEPT FORTE soluție este un produs antiviral rapid, cu formulă concentrată din
cele mai puternice uleiuri esențiale, cu eficiență dovedită clinic. Produsul se
adresează persoanelor cu infecții repiratorii de natură virală și infecții cu virusul
herpetic.

Evaluarea eficienței BIOSEPT FORTE soluție 10ml:

INFECȚII RESPIRATORII

Produsul a fost foarte bine tolerat, fara reacții adverse.
Biosept Forte soluție, administrat ca unic tratament, a condus la:

– Instalarea efectului terapeutic înca din prima zi de administrare

– Normalizarea febrei la finalul celei de-a doua zile de tratament menținându-se apoi în limite
normale: 36,8

– Din a treia zi obstrucția nazala/ rinoreea, disfagia, curbatura, cefaleea s-au ameliorat în
procent de peste 70%.

ZONA ZOSTER

Evaluarea eficienței BIOSEPT FORTE soluție (uz extern) în zona zoster a fost realizată în
colaborare cu medici de familie și medici specialiști dermato-venerologie.
Administrat ca unic tratament în zona zoster, a condus la:

– remisia veziculelor și a inflamației la peste 72% cazuri, în medie după 14 zile.

– durerea s-a remis la 54,55% și s-a ameliorat la 45,45% cazuri în procent de 80% (media).

http://www.remediu.ro


HERPES BUCAL SI GENITAL

Biosept Forte solutie (uz extern), administrat ca unic tratament, a condus la:

– remisia herpesului bucal și genital la peste 80% din cazuri, în medie după 7 zile.

ulei vegetal de negrilică (Nigellae sativae oleum)
ulei esențial de roiniță (Melissae aetheroleum)
ulei esențial de copaiba (Copaiba aetheroleum)
ulei esențial de rozmarin (Rosmarini aetheroleum)
ulei esențial de palmarosa (Cymbopogoni martini aetheroleum)
ulei esențial de niaouli (Melaleuca viridiflora aetheroleum)
ulei esențial de mentă (Menthae aetheroleum)
ulei esențial de tămâie (Boswelliae aetheroleum)
ulei esențial de scorțișoară (Cinnamomi aetheroleum)
extract de rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) stand. în min 15% gingeroli

ulei vegetal de floarea soarelui

Intern:

Copii 3-5 ani: 2-3 picături amestecate într-o linguriță de miere sau de sirop Biosept de 3 ori pe
zi.

Copii 6-10 ani: 4-5 picături amestecate într-o linguriță de miere sau de sirop Biosept de 3 ori
pe zi.

Copii 11-14 ani: 6-8 picături amestecate într-o linguriță de miere sau de sirop Biosept de 4 ori
pe zi în primele 3 zile, apoi aceeași doză de 3 ori pe zi.

Copii peste 14 ani și adulţi: 10 picături de 6 ori pe zi în prima zi, 10 picături de 5 ori pe zi în a
doua zi, 10 picături de 4 ori pe zi în a treia zi, 10 picături de 3 ori pe zi până la 14 zile,
amestecate cu câte o lingură de miere.

Se administrează de preferință la o oră după masă, sau între mese.

Extern:

Aplicații locale: 6 aplicații pe zi în primele 3-4 zile, apoi 2-3 aplicații pe zi.

-pe buze: puneți 1 picătură de soluție pe un betișor igienic și tamponați la nivelul zonei
afectate.

-pe piele: aplicați câteva picături de soluție direct pe zona pielii afectate astfel încât să
acoperiți toată suprafața și masați ușor până la absorbție.

Nu aplicați pe leziuni deschise.

Durata curei: 5-14 zile 

ATENŢIONĂRI:

Nu se recomandă în caz de ulcer gastroduodenal şi gastrită acută, la copii sub 3 ani şi în caz
de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:



Nu se recomandă femeilor însărcinate datorită unor posibile efecte de stimulare a contracţiilor
uterine.

Nu se recomandă mamelor care alăptează datorită faptului că substanţele active trec în laptele
matern şi pot modifica gustul acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:

 Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele. La dozele recomandate nu au
fost semnalate efecte secundare.

ASOCIERI RECOMANDATE:

Pentru eliminarea disconfortului respirator soluția Biosept Forte-A21 se poate asocia cu
comprimatele Biosept Plus-A24, capsule Biosept-A5, sau cu produsele din trusa Hapciu, sirop
Plantusin-R8, R9, sau sirop Plantusin Forte-R25, R18, ceai Plantusin-R1, sau ceai Bronhofit-
R17 sau Ceai P-pulmonar-R14.

Pentru eliminarea disconfortului cutanat soluția Biosept Forte-A21 se poate utiliza extern
asociat cu capsule moi Biosept Forte-A22, administrate intern.

https://fares.ro/produs/biosept-plus-a24-comprimate/
https://fares.ro/produs/biosept-a5-cps/
https://fares.ro/produs/plantusin-r8-sirop/
https://fares.ro/produs/plantusin-r8-sirop/
https://fares.ro/produs/plantusin-forte-r25-sirop/
https://fares.ro/produs/plantusin-punga/
https://fares.ro/produs/usurarea-respiratiei-r17/
https://fares.ro/produs/usurarea-respiratiei-r17/
https://fares.ro/produs/ceaiul-p-ceai-pentru-sanatatea-plamanilor-r14/
https://fares.ro/produs/biosept-forte-a22-capsule/

