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Zielnik Apteczny Krwawnik Fix, zioła do zaparzania, 30
saszetek
 

Cena: 7,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 1,8 g

Opakowanie 30 saszetek

Postać zioła do zaparzania w saszetkach

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Millefolii herba

Opis produktu
 

Wskazania

Przejściowy brak apetytu.
Leczenie objawowe łagodnych kurczowych dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów.
Leczenie objawowym łagodnych kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji.
Leczenie niewielkich powierzchniowych zranień skóry.

Działanie
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.

Dawkowanie
Osoby starsze, dorośli i młodzież od 12. roku życia:

przejściowy brak apetytu i leczenie objawowe łagodnych kurczowych dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i
oddawania wiatrów: 2 saszetki zalać 250 ml wrzącej wody i pozostawić na 30 minut. Pić 3-4 razy dziennie pomiędzy posiłkami
świeżo przygotowany napar.
leczenie objawowe łagodnych kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji: 1 saszetkę zalać 250 ml wrzącej
wody i pozostawić na 30 minut. Pić 2-3 razy dziennie świeżo przygotowany napar.
leczenie niewielkich powierzchniowych zranień skóry: 2 saszetki zalać 250 ml wrzącej wody i pozostawić na 30 minut. Stosować
na skórę świeżo przygotowany napar do okładów 2-3 razy dziennie.

Skład
1 saszetka zawiera 1,8 g ziela krwawnika.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ziele krwawnika lub inne rośliny z rodziny astrowatych.
Wrzody żołądka i dwunastnicy, niedrożność dróg żółciowych i choroby pęcherzyka żółciowego.

Działania niepożądane
Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych.
Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub innym
wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Leczenie niewielkich powierzchniowych uszkodzeń skóry Jeśli wystąpią objawy zakażenia skóry, należy skonsultować się z
lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia jeśli utrzymują się objawy dłużej niż: 2
tygodnie podczas stosowania leku przy przejściowym braku apetytu i w leczeniu objawowym łagodnych kurczowych
dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów. 1 tydzień podczas stosowania leku w leczeniu
niewielkich powierzchniowych zranień skóry i w leczeniu objawowym łagodnych kurczowych dolegliwości związanych z
okresem menstruacji.

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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