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CHMIEL SZYSZKA 50 G FLOS
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

Producent FLOS ZAKŁ.KONF.ZIÓŁ ELŻBIETA I JAN
GŁĄB

Substancja
czynna

Lupuli strobilus

Opis produktu
 

SZYSZKA CHMIELU

Postać farmaceutyczna: Zioła do zaparzania.

Zawartość opakowania: 50g

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Skład w przeliczeniu na 50g: Lupuli slos 50g.

Wskazania do stosowania: W stanach wzmożonego napięcia nerwowego oraz w okresowych trudnościach w zasypianiu jako środek
uspokajający.

Przeciwwskazania: Nieznane.

Interakcje: Nieznane.

Działania niepożądane: Nieznane: W przypadku wystąpienia objawów nieporządanych należy poinformować lekarza.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Ze względu na brak danych produkt nie jest polecany dla dzieci poniżej 12 roku życia.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 1 tygodniu stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja: Z powodu braku danych nie zaleca się przyjmowania przez kobiety w okresie ciąży i karmienia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu: Nie stwierdzono wpływu w zalecanych
dawkach. Ze względu jednak na fakt, że większe dawki szyszek chmielu nasilają skłonność do zasypiania nie zaleca się stosowania ich
przez w/w czynnościami.
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Droga podania i sposób stosowania: Podanie doustne w postaci naparu:
1 łyżeczkę od herbaty produktu (ok. 0,5g)zalać 1 filiżanką wrzącej wody (150ml), naparzać pod przykryciem 10-15 minut. Przecedzić. Pić
po 1 filiżance ciepłego naparu 2-4 razy dziennie (najlepiej przed spaniem).

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni C. Chronić od
światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego:
Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS

Masa netto: 50g
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