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KRWAWNIK ZIELE 50 G KAWON
 

Cena: 4,30 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

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

Substancja
czynna

Millefolii herba

Opis produktu
 

ZIELE KRWAWNIKA

Postać farmaceutyczna: Zioła do zaparzania.

Skład: 100g produktu zawiera 100g ziela krwawnika.

Wskazania do stosowania: Stosuje się doustnie w dolegliwościach trawiennych oraz w przypadku braku łaknienia jako środek
pobudzający wydzialnie soków trawiennych i żółci oraz rozkurczających.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na krwawnik i inne rośliny z rodziny Złożonych, np. rumianek, arnikę, bylicę piołun.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie zaleca się stosowania naparu z ziela krwawnika u dzieci poniżej 12 roku życia ze względu
na brak danych na temat bezpieczeństwa w tej grupie pacjentów. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z
lekarzem.

Działania nieporządane: Po zastosowaniu naparu może wystąpić reakcja alergiczna na krwawnik, np. w postaci reakcji skórnej. W
przypadku wystąpienia wysypki, zaczerwienienia skóry lub innych objawów świadczących o reakcji alergicznej należy zaprzestać
stosowania naparu z ziela krwawnika i jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia innych objawów
niepożądanych niewymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

Przedawkowanie: Dotychczas brak doniesień.

Interakcje: Nieznane.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia
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piersią. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn: Nie stwierdzono.

Sposób stosownia i droga podania: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 łyżkę ziela (2,0g) zalać szklanką (200ml) wrzącej wody i pozostawić
na 15-20 minut. Wypijać przed posiłkiem po szklance naparu 2 razy dziennie.

KAWON-HURT

Masa netto: 50g
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