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Azucalen, płyn, 100 g
 

Cena: 20,70 zł

Opis słownikowy

Dawka (470 mg + 470 mg)/ ml

Opakowanie 100 g

Postać płyn do stosowania na skórę

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Calendulae anth.extractum siccum,
Chamomillae extractum

Opis produktu
 

Opis
Azucalen , zawiera wyciąg płynny z kwiatu rumianku oraz wyciąg płynny z kwiatu nagietka (1:1). Jest szczególnie zalecany u kobiet w
okresie pomenopauzalnym.

Wskazania

Przemywanie okolicy zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (wargi sromowe) w łagodnych stanach zapalnych.

Działanie
Przeciwzapalne.

Dawkowanie
Zewnętrznie, rozcieńczyć łyżkę stołową (tj. ok. 15 ml) preparatu rozpuścić w 1 litrze przegotowanej wody i używać do przemywań u
dorosłych kobiet.

Skład

1 ml (co odpowiada 0,94 g) produktu zawiera: 0,5 ml wyciągu płynnego z Matricaria recutita L. (Chamomilia recutita (L.)
Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:1), ekstrahent: etanol 70% (v/v), 0,5 ml wyciągu płynnego z Calendula officinalis L., flos
(kwiat nagietka) (1:1), ekstrahent: etanol 70% (v/v).
Lek nie zawiera substancji pomocniczych
Zawiera 58-66% (v/v) etanolu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne leku tj. kwiat rumianku, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych/złożonych
(Asteraceae/Compositae).
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Nie stosować u dzieci i młodzieży.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Działania niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, obrzęk) - częstość nieznana.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25° C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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