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HEEL TRAUMEEL KR. 30 ML
 

Cena: 38,00 PLN

Opis słownikowy

Postać krop.doustne

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Opis produktu
 

Traumeel S jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach, takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych
dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

Lek ten działa w oparciu o składniki roślinne i mineralne
w sposób odmienny od leków przeciwbólowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest dobrze tolerowany, można go łączyć
z innymi lekami.

 Skład:
100g kropli zawiera:
5 g Arnica Montana D2
5 g Calendula officinalis D2
5 g Hamamelis virginiana D2
5 g Achillea millefolium D3
25 g Atropa bella-donna D4
10 g Aconitum napellus D3
10 g Mercurius solubilis Hahnemanni D8
10 g Hepar sulfuris D8
8 g Chamomilla recutita D3
8 g Symphytum officinale D8
2 g Bellis perennis D2
2 g Echinacea D2
2 g Echinacea purpurea D2
1 g Hypericum perforatum D2
Pozostałe składniki to woda oczyszczona, etanol. Lek zawiera 35% (v/v) alkoholu etylowego.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/heel-traumeel-kr-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

Kiedy nie przyjmować leku Traumeel S krople doustne:
jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na:

którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku
arnikę (Arnica montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny
astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae)

Z zasady jeżówka (Echinacea) nie powinna być stosowana przy postępujących chorobach układowych jak: gruźlica, białaczkai choroby
podobne obrazem klinicznym do białaczki, zapalne schorzenia tkanki łącznej (kolagenozy), choroby autoimmunologiczne, stwardnienie
rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV lub inne przewlekłe choroby wirusowe.
Lek zawiera 35% etanolu, co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. Szkodliwy dla osób
uzaleźnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami
wątroby lub padaczką.

  Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej stosować :

Dorośli: Zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.
W stanach ostrych stosować 10 kropli co pół godziny.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia, u dzieci starszych należy zasięgnąć opinii lekarza.
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