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ŁOPIAN KORZEŃ 50 G KAWON
 

Cena: 4,80 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

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

Substancja
czynna

Bardanae Radix

Opis produktu
 

Odwar z korzeni łopianu jest tradycyjnie stosowany zewnętrznie do płukania owłosionej skóry głowy jako środek wzmacniający włosy
oraz w łojotokowych zmianach skórnych. Skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Sposób stosowania: odwar - 1 łyżkę rozdrobnionych korzeni zalać 1szklanką ciepłej wody i ogrzewać do wrzenia, gotować pod
przykryciem 3minuty, odstawić na 15minut i przecedzić. Odwar stosować do obmywań i okładów na owłosioną skórę głowy.

azwa produktu leczniczego: KORZEŃ ŁOPIANU – Bardanae radix

Postać farmaceutyczna: Zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: 100g produktu zawiera 100g korzeni łopianu.

Wskazania do stosowania: Odwar z korzeni łopianu jest tradycyjnie stosowany zewnętrznie do płukania owłosionej skóry głowy jako
środek wzmacniający włosy. Skuteczność produktu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Przeciwwskazania: Brak danych

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Brak danych. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci.

Interakcje: Nie znane Stosowanie w okresie ciąży i laktacji: Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania.

Wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn: Nie znany
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Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono.

Przedawkowanie: Brak danych

Sposób stosowania i droga podania: Odwar  1 łyżkę rozdrobnionych korzeni (ok. 5g) zalać 1 szklanką (200 ml) ciepłej wody i ogrzewać
do wrzenia, gotować pod przykryciem 3 minuty, odstawić na 15 minut i przecedzić. Odwar stosować do obmywań i okładów na
owłosioną skórę głowy.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 30°C,
chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0136

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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