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L52, krople doustne, roztwór, 30 ml
 

Cena: 24,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krople doustne, roztwór

Producent LEHNING LABORATOIRES

Rejestracja Lek

Opis produktu
 

Wskazania
Wspomagająco w leczeniu objawów grypy i przeziębienia u osób dorosłych, młodzieży oraz po konsultacji lekarskiej u dzieci.

Działanie
Wspomaga leczenie objawów grypy i przeziębienia u osób dorosłych, młodzieży oraz po konsultacji lekarskiej u dzieci.

Dawkowanie

Dorośli: 4 - 5 razy dziennie po 15 - 25 kropli. Po uzyskaniu poprawy zmniejszyć częstotliwość podawania do 2 – 3 razy dziennie
po 10 kropli.
Młodzież od 12 do 18 lat: 4 razy dziennie po 15 kropli.
Dzieci poniżej 12 lat: stosować według wskazań lekarza.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dzieci od 6 do 11 lat: 10 kropli 4 razy dziennie.
Po poprawie 2 razy dziennie po 10 kropli.
U dzieci poniżej 6 lat lekarz dobierze dawkę indywidualnie.
U dzieci podawać lek nie częściej, niż co 4 godziny i nie stosować dłużej niż zalecił lekarz.

Skład
1 butelka kropli (30 ml) zawiera: Substancje czynne: Eupatorium perfoliatum D4 2,67 ml, Aconitum napellus D6 2,67 ml, Bryonia D4 2,67
ml, Arnica montana D4 2,67 ml, Gelsemium D6 2,67 ml, China rubra D4 2,67 ml, Belladonna D4 2,67 ml, Drosera D4 2,67 ml, Polygala D4
2,67 ml, Eucalyptus globulus D1 6,00 ml.
Lek zawiera 67,5 % v/v etanolu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przechowywanie
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W miejscu niedostępnym 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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