
A-BOMIN (PFLÜGER) 
 
Samenstelling 
50 g/ 50 ml bevat:  
Ammi visnaga (tandenstokervrucht)  (extract 1:10) 0,50 g 
Blatta orientalis (Oosterse kakkerlak) (extract 1:100) 0,50 g 
Cetraria islandica (IJslandse mos) (extract 1:100) 0,50 g 
Drosera rotundifolia (ronde zonnedauw) (extract 1:100) 0,50 g 
Echinacea augustifolia (rode zonnehoed) (extract 1:3) 0,15 g 
Eriodictyon californicum (heilig kruid) (extract 1:3) 0,15 g 
Grindelia robusta (wilde zonnebloem) (extract 1:10.) 0,50 g 
Natrium (sulfaat) (extract 1:1000) 0,50 g 
Selenicereus grandiflorus (koningin van de nacht)_( extract 1:10) 0,50 g 
Thymus serpyllum (wilde tijm) (extract 1:3) 0,15 g 
 
Overige ingrediënten: ethanol. 
 
Alcoholgehalte: 46 vol. % 
Ad. aqua 
 
Werking 
A-Bomin is een fytotherapeutisch middel samengesteld ter voorkoming en verlichting 
van functiestoornissen van de luchtwegen, zoals deze optreden bij astma cardiale, -
bronchiale en chronische bronchitis. A-Bomin  vergemakkelijkt het vloeibaar maken van 
de bronchiale afscheiding en het ophoesten van de secretie, beschermt de ontstoken 
slijmhuid en vermindert de kortademigheid.  
In A-Bomin werken: Ammi doorbloedingbevorderend, Drosera en Echinacea 
ontstekingsremmend, Thymus, Cetraria en Blatta slijmoplossend, Eriodictyon en 
Grindelia tegen benauwdheid en bij een drukkend gevoel op de borst. 
 
Indicaties  
♦ Astma bronchiale 
♦ Astma cardiale 
♦ Bronchiale catarre 
♦ Bronchospasmen, in het bijzonder bij silicosa 
♦ Tuberculose 
♦ Bronchiale hypersecretie (verslijming) 
 
Contra-indicaties 
Niet bekend. 
 
Bijwerkingen 
Geen. 
 
Combinatie met andere preparaten 
Goed te combineren. 



 
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding  
Geen negatieve effecten bekend. 
Dosering en gebruik 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
Indien niet anders voorgeschreven, 3 x daags 20 druppels puur of verdund met een beetje 
water, zo lang mogelijk in de mond houden en vervolgens doorslikken. Geadviseerd 
wordt om de druppels ca. 15 minuten voor de maaltijd in te nemen. De dosering kan 
echter naar behoefte verhoogd worden tot een maximum van ongeveer 10 x daags 10 
druppels. 
 
Kinderen van 6 maanden tot 12 jaar: 
Indien niet anders voorgeschreven, 3 x daags evenveel druppels als de leeftijd bedraagt. 
 
Presentatie 
Druppelflacon à 50 ml. 
 
Houdbaarheid / wijze van bewaren 
De vervaldatum (t.h.t. einde) staat vermeld op de verpakking en/of het etiket.  
Het product donker bewaren bij kamertemperatuur (15-25 ºC).  
Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Belangrijk 
A-bomin bevat alcohol. Tijdens het bewaren kan er troebeling of vlokvorming ontstaan. 
Dit is een natuurlijk verschijnsel en heeft geen invloed op de kwaliteit of de werking.  
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