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Krople żołądkowe forte, 39 ml
 

Cena: 3,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 39 ml

Postać płyn doustny

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Lek stosuje się tradycyjnie w niestrawności objawiającej się wzdęciami, uczuciem pełności w jamie brzusznej oraz w tymczasowym
braku apetytu.

Działanie

Pobudzenie wydzielania soku żołądkowego.
Wiatropędne.
Poprawa trawienia.
Lek wzmaga łaknienie.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2,5 ml płynu rozcieńczyć w ¼ szklanki wody, pić 3 razy na dobę. W niestrawności zazwyczaj
stosuje się po posiłkach, w braku apetytu pół godziny przed posiłkiem

Skład
Substancjami czynnymi leku są: nalewka z korzenia kozłka, nalewka miętowa, nalewka z ziela dziurawca, nalewka gorzka (Amara
tinctura) z: korzenia goryczki, liści bobrka, naowocni pomarańczy gorzkiej.

100 g leku zawiera: Nalewka z Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) - 25,0 g,
Nalewka z Mentha x piperite L., folium (liść mięty pieprzowej) (1:20), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 90° - 25,0 g, Nalewka z
Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (1:4,47), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70° - 25,0 g, Nalewka gorzka (1:5) z:
Gentiana lutea L., radix (korzeń goryczki), Menyanthes trifoliata L., folium (liść bobrka), Citrus aurantium L., pericarpium (naowocnia
pomarańczy gorzkiej), (rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70°) - 25,0 g.
Lek zawiera 65%-75% (V/V) etanolu.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na mentol.
Zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle w obrębie jamy brzusznej, nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Przechowywanie

W zamkniętych opakowaniach.
W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się podawania dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

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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