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Zielnik Apteczny Koper Włoski Fix, zioła do zaparzania, 30
saszetek
 

Cena: 7,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 30 saszetek

Postać zioła do zaparzania w saszetkach

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Fructus Foeniculi

Opis produktu
 

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w:

objawowym leczeniu łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, jak uczucie pełności oraz wzdęcia,
objawowym leczeniu dolegliwości skurczowych,
jako środek wykrztuśny w kaszlu związanym z przeziębieniem.

Dawkowanie

Podanie doustne.
1 saszetkę kopru włoskiego zalać 250 ml wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem przez około 15 minut. Pić świeżo
przygotowany napar.
W leczeniu łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych: Dzieci w wieku 4-12 lat: pić 3 razy na dobę po pół szklanki naparu w
przypadku wystąpienia łagodnych, przemijających objawów. Nie stosować dłużej niż przez jeden tydzień. Młodzież w wieku
powyżej 12 lat: pić 3 razy na dobę po 1 szklance naparu. Nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie.
W leczeniu łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dolegliwości skurczowych związanych z menstruacją, jako środek
wykrztuśny w kaszlu związanym z przeziębieniem: Dorośli: pić 3 razy na dobę po 1 szklance naparu. Nie stosować dłużej niż
przez 2 tygodnie.

Skład
1 saszetka zawiera 2 g Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare, fructus (owoc kopru włoskiego odmiany gorzkiej)

Przeciwwskazania
Uczulenie na koper włoski i jego przetwory lub na inne rośliny z rodziny selerowatych jak anyż, kminek, seler, kolendra, koper ogrodowy
lub na anetol.
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Działania niepożądane
Reakcje alergiczne na koper włoski, dotyczące skóry lub układu oddechowego. Częstość nieznana.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 4 lat ze względu na brak wystarczających danych. U tych pacjentów należy
zasięgnąć porady pediatry.
Produktu leczniczego nie należy stosować u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat dłużej niż 2 tygodnie.
U dzieci w wieku od 4 do 12 lat produkt powinien być stosowany wyłącznie w przypadku wystąpienia niewielkich i
przemijających objawów i nie dłużej niż przez 1 tydzień.
Ciąża i okres karmienia piersią: nie zaleca się przyjmowania.

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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