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Krople żołądkowe, 35 g
 

Cena: 4,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 35 g

Postać krople doustne

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Opis produktu
 

Wskazania
Tradycyjnie w zaburzeniach trawienia, braku łaknienia, niestrawności.

Działanie
Poprawa trawienia, wspomaganie apetytu, wiatropędne.

Dawkowanie

Podanie doustne.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 15 kropli w kieliszku wody, stosować od 3 do 6 razy na dobę, 30 minut przed jedzeniem.
Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład
Valerianae tinctura DER 1:4,0-4,5 ekstrahent – etanol 70% (v/v) 25 g, Menthae piperitae tinctura DER 1:18-20 ekstrahent- etanol 90%
(v/v) 25 g, Hyperici intractum DER 1:1 ekstrahent – etanol 96% (v/v) 25 g, Amara tinctura (DER 1:3,8-4,5) ekstrahent – etanol 70% (v/v)
25 g.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Sporadyczne przypadki nietolerancji korzenia waleriany (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha).
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U osób wrażliwych może wystąpić zgaga.
Ze względu na zawartość intraktu z dziurawca może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej
karnacji.

Przechowywanie

W temperaturze otoczenia.
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ze względu na zawartość etanolu, lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

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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