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Zielnik Apteczny Kwiat Głogu Fix, zioła do zaparzania, 30
saszetek
 

Cena: 2,00 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 30 saszetek

Postać zioła do zaparzania w saszetkach

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Crataegi inflorescentia

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania

Łagodne dolegliwości serca o podłożu nerwicowym jak uczucie palpitacji serca (jeśli wykluczono jakiekolwiek poważne postacie
chorób serca).
Środek wspomagający pracę serca i układu krążenia.

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

Dawkowanie
Dorośli: 1 saszetkę kwiatostanu głogu zalać pół szklanki wody i naparzać przez ok 10-15 minut. Pić 2-3 razy dziennie po pół szklanki
ciepłego naparu. Pić świeżo przygotowany napar.

Skład
1 saszetka zawiera 2 g Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), C.leavigata (Poir.) DC., folium cum flore (kwiatostan głogu).

Przeciwwskazania
Uczulenie na kwiatostan głogu.

Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić umiarkowane dolegliwości żołądkowe, palpitacje serca, bóle i zawroty głowy.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku nieustępowania objawów w czasie stosowania naparu z kwiatostanu głogu lub ich nasilania się należy
skonsultować się z lekarzem. W przypadku zaostrzenia objawów lub nie ustąpienia dolegliwości sercowych w okresie 6 tygodni
od momentu rozpoczęcia przyjmowania produktu leczniczego albo w przypadku wystąpienia obrzęków (zazwyczaj nóg) należy
skonsultować się z lekarzem. W przypadku bólu w okolicy serca promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy
brzusznej, w okolicy szyi oraz wystąpienia duszności należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych o
bezpieczeństwie leku.
Ciąża i okres karmienia piersią - nie zaleca się stosowania.

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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