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OSCILLOCOCCINUM 6 pojemników jednodawkowych
 

Cena: 22,80 PLN

Opis słownikowy

Postać gran.doustny

Producent INPHARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Homeopatyczny produkt leczniczy

Opis produktu
 

OSCILLOCOCCINUM ®
Kompleksowe działanie: profilaktycznie w przeziębieniu + leczniczo w stanach przeziębienia i grypy

Wskazania do stosowania: objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle
mięśniowe i kostno-stawowe.
Oscillococcinum® zaleca się stosować zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji między innymi, takich jak: uczucie drapania w
gardle, uczucie rozbicia, uczucie zimna.

W okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienia podanie leku Oscillococcinum 1 raz na tydzień może zmniejszyć ilość
zachorowań.

Dawkowanie:
Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:
• Profilaktyka (leczenie zapobiegawcze): w okresie zwiększonej zachorowalności przyjmować 1 dawkę leku raz na tydzień.

• Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2 do 3 razy co 6 godzin.

• Rozwinięta infekcja: 1 dawka leku rano i wieczorem przez 3 dni. Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Sposób podawania: podanie doustne. Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Postać farmaceutyczna: granulki w pojemniku jednodawkowym.

Substancja czynna: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
Dawka substancji czynnej: 200K, 0,01 ml.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny:BOIRON SA, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.
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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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