Κρυολόγημα, γρίπη και Aspirin-C®
Ο ιός του κρυολογήματος και της γρίπης μεταδίδεται εύκολα από άτομο σε άτομο,
με ένα απλό άγγιγμα σε μολυσμένες επιφάνειες και στη συνέχεια αγγίζοντας το
στόμα ή τη μύτη. Όταν εμφανίζεται το κρυολόγημα ή η γρίπη, η Aspirin-C®
αντιμετωπίζει τα συμπτώματα και βοηθά τον οργανισμό να αναρρώσει γρήγορα.
Τα αναβράζοντα δισκία του προϊόντος Ασπιρίνη ® με βιταμίνη C, συνδυάζουν την
αναλγητική, αντιπυρετική και αντιφλεγμονώδη δράση της Ασπιρίνης με την
αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης C.
Η βιταμίνη C βοηθά την αποτελεσματική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος του οποίου η ικανότητα για άμυνα έναντι ιών και μικροβίων μειώνεται
όταν υπάρχει έλλειψη.
Η αναβράζουσα μορφή απελευθερώνει ταχύτερα τα δραστικά συστατικά και αυτό
είναι προϋπόθεση για ταχύτερη δράση και πιο γρήγορη ανακούφιση από τα
συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης.
Η Ασπιρίνη® με βιταμίνη C έχει γεύση λεμονιού που διευκολύνει τη λήψη ακόμα
και από άτομα που δεν παίρνουν εύκολα φάρμακα.

Οι ενδείξεις της Aσπιρίνης με βιταμίνη C είναι:
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Πόνοι μικρής ή μέτριας έντασης, όπως κεφαλαλγίες, νευραλγίες, μυαλγίες,
αρθραλγίες και γενικά πόνοι μη σπλαγχνικής προέλευσης. Εμπύρετες
γενικά καταστάσεις.



Τα κρυολογήματα, η γρίπη, ο πονόλαιμος, οι πόνοι από αθλητικές
δραστηριότητες, ο πονόδοντος, οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες είναι
μερικές από τις καταστάσεις που εμφανίζουν πόνους που μπορούν να
αντιμετωπισθούν με την Aspirin-C®.

Η δοσολογία είναι 1-2 δισκία κάθε 4-8 ώρες, ενώ η μέγιστη δόση είναι 8 δισκία
την ημέρα. Εάν πρόκειται να πάρετε Ασπιρίνη® για περισσότερο από 3-5 μέρες,
πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Η Ασπιρίνη® αντενδείκνυται:
 Σε παιδιά.


Εάν έχετε αλλεργία στα σαλικυλικά.



Εάν έχετε ενεργό πεπτικό έλκος, ιστορικό αιμορραγιών του πεπτικού,
αιμορραγική διάθεση ή πάσχετε από αιμορραγικές καταστάσεις.



Εάν έχετε σοβαρή ηπατική, νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασπιρίνη ®, επισκεφθείτε το
www.aspirin.gr
ΤΕΛΟΣ

Bayer: Επιστήμη για μία Καλύτερη Ζωή
Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των
Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των
ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος
στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.
Κατά το οικονομικό έτος 2016, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 99.600 άτομα και
είχε πωλήσεις της τάξεως των 34.9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις
ανήλθαν σε € 2,2 δις ενώ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 4,4 δις. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το
www.bayer.gr.
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Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις
σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι
γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε
σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την
οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας
www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να
αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.
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