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ANYŻ FIX OWOC 2.0 G 30 SZT. KAWON
 

Cena: 6,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent ZAKŁAD ZIELARSKI "KAWON-HURT" NOWAK
SP.J.

Substancja
czynna

Anisi fructus

Opis produktu
 

Nazwa produktu leczniczego: OWOC ANYŻU Anisi fructus Postać farmaceutyczna: Zioła do zaparzania w saszetkach Zawartość
opakowania: 30 x 2,0 g Skład: 100g produktu zawiera 100g owoc anyżu (Anisi fructus) Wskazania do stosowania : W kaszlu
towarzyszącym stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, jako łagodny środek wykrztuśny. Przeciwwskazania: Uczulenie na anyż i
anetol lub inne rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbeliferae). Ze względy na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie
zaleca się stosowania u dzieci do 12. roku życia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeżeli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpi
należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub odkrztuszania ropnej plwociny należy zasięgnąć
porady lekarza. Interakcje: Nieznane Działania niepożądane: Sporadyczne alergiczne odczyny skórne oraz ze strony dróg oddechowych i
przewodu pokarmowego. W przypadku w/w objawów należy zaprzestać stosowania naparu z owocu anyżu. W przypadku wystąpienia
innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Brak danych
dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie zaleca się stosowania. Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn: Brak danych
Sposób stosowania i droga podania: Przygotowanie naparu: 1 saszetkę zalać 1 szklanki (100 ml) wrzącej wody, pozostawić na 15 minut
pod przykryciem, przecedzić. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Pić 2 – 3 razy dziennie po 1 szklanki (100 ml) świeżo
przygotowanego naparu. Uwaga: naparu z owoców anyżu nie należy stosować przed snem. Warunki przechowywania: Przechowywać w
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od
światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie daty ważności zamieszczonej na opakowaniu. Kategoria
dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-5809/LN Przed użyciem
zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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