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INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE  

 
 

APILAC GRINDEKS 
comprimate de supt 

 
COMPOZIŢIA: 

1 comprimat conţine: 

Substanţa activă: apilac liofilizat – 10 mg; 

Excipienţi: monohidrat de lactoză, amidon de cartofi, talc, stearat de 

calciu. 

Masa medie a unui comprimat – 150 mg. 
 
PROPRIETĂȚI: 
Apilac Grindeks conține apilac, sau lăptișor de matcă, care este un produs unic al 
apiculturii, produs de albinele lucrătoare pentru a hrăni albinele regine. 
 
 
INDICAȚII: 
Doza zilnică recomandată: Adulți: 1 comprimat de 3 ori pe zi, copii - 1 comprimat de 
2 ori pe zi. Durata curei de tratament 10-15 zile. Comprimatul trebuie administrat 
sublingual pînă la dizolvarea lui completă, deoarece, la administrarea internă, sucul 
gastric distruge lăptişorul de matcă. 
 
REACȚII ADVERSE 
Apilac Grindeks, precum și alte produse apicole pot provoca reacții alergice. La 
apariţia lor este necesar de a întrerupe administrarea produsului. 
În caz de hipersensibilitate pot apărea senzația de uscăciune în gură, accelerarea 
pulsului şi tulburări ale somnului, care dispar la reducerea dozelor sau la sistarea 

administrării produsului. 
 
CONTRAINDICAŢII 
Hipersensibilitate la produsele apicole. 
Contraindicat în boala Addison (insuficienţă a corticosuprarenalelor, pentru care este 
caracteristică pigmentarea pielii). 
Contraindicat în caz de  intoleranţa înnăscută la galactoză, deficit de lactază Lapp, 
malabsorbţie de glucoză-galactoză. 
 
ATENŢIONĂRI 
Nu folositi produsul  ca un substituent a unei alimentații sănătoase și echilibrate. 
Nu depășiți doza zilnică recomandată! 
 
PREZENTARE,AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Comprimate de supt 10 mg.  
Cîte 25 de comprimate în blister.  
Cîte 1 sau 2  blistere în cutie de carton. 



 
PĂSTRARE   
A se păstra la temperatura sub 25 0C. 
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate. 
A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor! 
 
TERMENUL DE VALABILITATE 
2 ani.  
A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate. 

 
DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI                                  
„Grindeks” SA,  

Str. Krustpils 53, LV-1057,  Riga, Letonia 
Fax.: +37167083505 
e-mail.: grindeks@grindeks.lv 
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