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BIOMICIN FORTE – remediul 
natural din uleiuri esenţiale cu 

acţiune antibacteriană şi antivirală, 
demonstrată clinic şi paraclinic 

BIOMICIN FORTE – NATURAL REMEDY FROM ESSENTIAL OILS, 
WITH ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL EFFECT, 

CLINICALY AND PARACLINICALY DEMONSTRATED 

Folosirea fără discernământ a anti bioti celor de sinteză 
a condus la dezvoltarea multor germeni rezistenţi la 
medicamentele clasice. De aceea, Fares vine în ajutorul 
pacienţilor cu un anti bacterian integral natural cu 
spectru larg de acţiune – Biomicin Forte. 

Există numeroase plante și uleiuri esenţiale care sunt 
efi ciente împotriva bacteriilor, fi ind o opţiune 
terapeuti că pentru pacienţii care prezintă intoleranţe, 
alergii la anti bioti cele clasice sau care nu mai răspund 
la acestea.

Biomicin Forte are în compoziţie uleiuri esenţiale 
precum uleiul esenţial de cimbru și uleiul esenţial de 
cuișoare. 

Efectul uleiurilor esenţiale se bazează pe acţiunea 
sinergică a tuturor consti tuenţilor, ceea ce face ca 
germenii patogeni să nu poată dezvolta rezistenţă.

Acti vitatea anti bacteriană înaltă a uleiului volati l de 
cimbru este datorată terpenoizilor fenolici, ti molul și 
carvacrolul, iar a celui de cuișoare, eugenolului. S-a 
demonstrat că între acești  compuși fenolici există 
sinergism, astf el încât efectul combinaţiei lor este mai 
mare decât efectul aditi v dat de suma efectelor 

individuale. Un astf el de efect sinergic s-a observat la 
combinaţia fenolilor (ti mol cu carvacrol, carvacrol cu 
eugenol, ti mol cu eugenol) acti vi asupra sușelor de 
E. coli și Salmonella. Un alt efect demonstrat prin studii 
de microbiologie este faptul că uleiul volati l pur are 
acti vitate anti bacteriană mai puternică decât 
substanţele ce intră în compoziţia sa. S-a dovedit că 
uleiurile volati le potenţează acţiunea anti microbiană a 
anti bioti celor pe culturi de E. coli izolate din specimene 
de urină la pacienţi cu ITU. Dintre ele, adăugarea 
uleiului volati l de cuișoare a redus cel mai mult CMI la 
chinolonele acti ve pe E. coli (ciprofl oxacina, 
levofl oxacina), manifestând un efect sinergic cu 
acestea (1).

Există mai multe mecanisme care ar explica sinergismul 
anti bacterian al compușilor fenolici din uleiurile 
volati le: inhibiţia secvenţială a unei căi metabolice 
comune, inhibiţia enzimelor de protecţie ale 
bacteriilor, uti lizarea agenţilor acti vi din peretele 
celular pentru a crește preluarea altor agenţi 
anti microbieni. Sinergismul dintre uleiul volati l de 
cuișoare și cel de cimbru este explicat prin faptul că 
ti molul și carvacrolul dezintegrează membrana externă 
a E. coli, facilitând penetrarea eugenolului în 
citoplasmă, unde se combină cu proteine (2). 
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Sinergismul a fost observat între carvacrol și 
hidrocarburi monoterpenice care intră în compoziţia 
uleiurilor volati le (pinen, camfen, mircen, terpinen), 
care nu au proprietăţi anti microbiene, dar au 
capacitatea de a interacţiona cu membrana celulară, 
facilitând intrarea carvacrolului în celulă. Prezenţa 
hidrocarburilor ciclice puternic lipofi le determină 
disrupţia membranei celulare (5).

Combinaţia de două componente cu efecte sinergice 
poate reduce concentraţia necesară pentru a obţine 
același efect anti microbian cu al sumei celor două 
componente. Astf el, ti mol și carvacrol în proporţie 1:1 
împotriva E. coli determină o reducere a CMI cu 25%, 
iar ti molul cu eugenol 1:4 a redus CMI la 50% (3).

Eugenolul, principalul consti tuent al uleiului volati l de 
cuișoare, se absoarbe intesti nal și este excretat 
aproape complet – 95% prin urină în 24 de ore, sub 
formă de compuși fenolici glucurono- și sulfoconjugaţi. 
La șobolan s-a demonstrat și eliminarea biliară (4).

Administrarea unei singure doze de extract uscat de 
cimbru (corespunzând la 1,08 mg ti mol), sub forma 
conjugată de ti mol sulfat, a generat un nivel plasmati c 
maxim după 2 ore de la administrare, putând fi  încă 
detectat și după 38 de ore. Eliminarea renală a fost 
completă în 24 de ore, iar ti mpul de înjumătăţire a fost 
determinat ca fi ind 10,2 ore. (Kohlert et al. 2002).

Un alt studiu privind metabolizarea la șobolani a 
derivaţilor de p-cymen: carvacrol și tymol (6) a 
demonstrat efectul farmacologic datorat compușilor 
sulfaţi ai ti molului. Acti vitatea acestui grup de 
substanţe a fost dovedită și în ţesutul pulmonar uman. 
În acest fel ti molul poate fi  efi cace la nivelul organului 
ţintă al sistemului respirator.

Ţinând cont de spectrul larg de acţiune al uleiurilor 
esenţiale, Biomicin Forte se poate recomanda în 
tratarea infecţiilor respiratorii (viroze, gripă, sinuzită, 
faringo-amigdalită, traheo-bronșită, astm bronșic, 
pneumonie virală, supuraţii bronhopulmonare), 
infecţiilor digesti ve (enterocolite bacteriene, 
candidozice sau virale, parazitoze intesti nale) și 
infecţiilor uro-genitale (uretrite, cisti te, prostati te, 
anexite).

Biomicin Forte, capsule moi, au efi cienţă terapeuti că 
confi rmată clinic și prin analize de laborator la 98% 
dintre pacienţi în tratamentul infecţiilor respiratorii și 
urinare. 

Biomicin Forte este condiţionat și sub formă de 
soluţie-picături.

Biomicin Forte, capsule sau soluţie, are mai multe 
atuuri:

• alternati vă naturală cu efi cienţă confi rmată clinic şi 
paraclinic;

• tratament de elecţie și pentru pacienţii care nu mai 
răspund la anti bioterapie sau prezintă intoleranţe și 
reacţii alergice;

• administrarea repetată nu produce rezistenţă;
• susţine imunitatea;
• protejează fl ora intesti nală.

MOD DE ADMINISTRARE
Capsule

• Copii între 10-14 ani: 1 capsulă de 2 ori pe zi, la 
1 oră după masă.

• Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 capsulă de 3 ori pe zi, 
la 1 oră după masă. La nevoie se pot administra 
4 capsule/zi.

• Durata unei cure este de 10-14 zile. Administrarea 
se poate relua după o pauză de 2 săptămâni. Nu se 
recomandă în caz de ulcer gastro-duodenal, 
gastrită, femeilor însărcinate, mamelor care 
alăptează şi copiilor sub 10 ani. Nu se administrează 
pe stomacul gol.

Picături

• Copii 7-14 ani:1-2 picături de 3 ori/zi amestecate 
într-o lingură de miere. 

• Adulţi: 3 picături de 3 ori/zi amestecate într-o 
lingură de miere, după mâncare, ti mp de 10-14 zile. 
Administrarea se poate relua după o pauză de 
2 săptămâni.

• Nu se recomandă în sarcină, alăptare și copiilor sub 
7 ani.

BIOMICIN FORTE  EVALUAREA EFICIENŢEI
S-a administrat Biomicin Forte, capsule moi, ti mp de 21 
de zile, în doză de 3 x 1 cps/ zi, la 32 de pacienţi cu 
patologie infecţioasă bronho-pulmonară cronică 
acuti zată, manifestată cu expectoraţie, dispnee, durere 
toracică, febră, astenie.

La 96,7% dintre pacienţi, tratamentul cu Biomicin Forte 
pentru ameliorarea/absenţa simptomelor clinice, ca 
unic tratament, a condus la:

 – ștergerea leziunilor pneumonice la bolnavii cu 
pneumonii trenante; 

 – reducerea fenomenelor clinice de supuraţie 
bronșică la bolnavii cu bronșiectazii;

 – sputa a devenit din purulentă, mucoasă și s-a 
diminuat canti tati v.
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Ameliorarea s-a înregistrat la 7 zile după începerea 
tratamentului, bolnavii revenind la statusul anterior 
îmbolnăvirii după 21 de zile. 

Biomicin Forte, capsule moi, a fost bine tolerat de 93% 
pacienţi și lipsit de efecte adverse; 7% au menţionat 
prezenta eructaţiilor după administrare.

CONCLUZII
Biomicin Forte, capsule moi, poate fi  recomandat ca 
tratament de primă intenţie pentru: 

• bolnavii cu bronșite acute;
• exacerbări infecţioase (virale sau bacteriene) ale 

bronșitei cronice și BPOC la bolnavii stabili clinic, 
care pot fi  trataţi ambulatoriu, fără insufi cienţă 
respiratorie, fără comorbidităţi importante;

• pneumonii virale sau bacteriene limitate ca 
înti ndere din punct de vedere radiologic, fără 
criterii clinice și de laborator de gravitate eligibile 

internării, fără comorbidităţi importante; produsul 
poate fi  uti lizat în conti nuarea tratamentului alopat 
la bolnavii cu pneumonii sau bronșiectazii pentru 
facilitarea vindecării, având avantajul toxicităţii 
reduse, cu evitarea candidozelor orofaringiene.

Biomicin Forte, capsule moi, a condus la creșterea 
calităţii vieţii bolnavilor. Evaluarea efi cienţei 
terapeuti ce se desfășoară în conti nuare.

Fares este astăzi, la peste 85 de ani de la fondare, 
compania cu capital integral românesc ce deţine locul 
întâi pe piaţa remediilor din plante medicinale din 
România. Fares deţine în portofoliu produse pe bază de 
plante medicinale precum: ceaiuri, siropuri, uleiuri 
esenţiale, unguente și creme, ti ncturi, capsule și 
comprimate.

Dr. Maria Zlatev, medic primar pneumolog
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Evoluţia simptomelor sub tratament cu Biomicin Forte, capsule moi
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