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Doppelherz Energovital Tonik K, płyn doustny, 1000 ml
 

Cena: 47,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn doustny

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz Energovital Tonik K, lek wspomagający układ krążenia i czynność serca, w szczególności w stanach napięcia nerwowego.

Wskazania
Wzmocnienie serca i nerwów.

Działanie

Przeciwmiażdżycowe,
Zwiększenie wydolności serca,
Uspokajające i tonizujące na serce i układ nerwowy.

Dawkowanie

Dorośli: doustnie po 20 ml 3-4 razy na dobę, podczas posiłków i przed snem.
W przypadku braku ustalonej przyczyny dolegliwości (diagnozy lekarskiej) - nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie.
Jeśli po 2 tygodniach stosowania objawy nie ustąpią lub się nasilą - należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z
lekarzem.

Skład
Substancje czynne (zawarte w pojedynczej dawce, 20 ml płynu): Crataegi fructus extractum fluidum (wyciąg płynny z owoców głogu;
100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 50% m/m etanol) - 400 mg, Crataegi fructus extractum fluidum (wyciąg płynny z owoców
głogu; 100% wyciąg natywny DER 1:2; ekstrahent: 60% V/V etanol) - 220 mg, Melissae folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści
melisy; 100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 30% m/m etanol) - 100 mg, Rosmarini folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści
rozmarynu; 100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 19% V/V etanol) - 100 mg, Valerianae radicis extractum fluidum (wyciąg płynny z
korzenia kozłka lekarskiego); 100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 40% m/m etanol) - 100 mg
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Substancje pomocnicze: cukier inwertowany, miód, glicerol, karmel (E 150a), wino słodkie.
Lek zawiera 17% obj. alkoholu; dawka leku (20 ml) zawiera 2,8 g alkoholu, co odpowiada 70 ml piwa (5% obj.) lub 30 ml wina (12 % obj.).

20 ml zawiera: Głóg (wyciąg) 620 mg, wyciąg z owoców głogu (DER 1:1) 400 mg, wyciąg z owoców głogu (DER 1:2) 220 mg, Melisa
(wyciąg) 100 mg, Rozmaryn (wyciąg) 100 mg, Kozłek lekarski / waleriana (wyciąg) 100 mg

Przeciwwskazania

Uczulenie (lub nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
Choroby wątroby, alkoholową, padaczką,
Osoby z uszkodzeniami mózgu,
Kobiety w okresie ciąży i karmienie piersią,
Dzieci.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku pojawienia się bólu w rejonie serca, promieniującego do ramion, szyi lub nadbrzusza albo w razie pojawienia się
zaburzeń oddychania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
Lek zawiera 17% obj. alkoholu; dawka leku (20 ml) zawiera 2,8 g alkoholu, co odpowiada 70 ml piwa (5% obj.) lub 30 ml wina (12
% obj.).
Dawka dobowa (60–80 ml) odpowiada 1–1,4 ww (wymienników węglowodanowych). W przypadku stwierdzonej nietolerancji na
jakiekolwiek cukry, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Z uwagi na zawartość alkoholu i składników ziołowych preparat może wpływać na wchłanianie i skuteczność innych leków. Nie
zaleca się równoczesnego stosowania z lekami o działaniu uspokajającym.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, również tych, które
pacjent planuje przyjmować.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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