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SERDECZNIK ZIELE 50 G KAWON
 

Cena: 4,40 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

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

Substancja
czynna

Leonuri cardiacae herba

Opis produktu
 

ZIELE SERDECZNIKA

Skład: 1g produktu zawiera 1g ziela serdecznika.

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się jako środek uspokajający w dolegliwościach sercowych o podłożu nerwowym ( w
uczuciu kołatania serca ), po wykluczeniu przez lekarza poważniejszych schorzeń. Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego
stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania: Lek nie powinien być stosowany u dzieci oraz młodzieży poniżej 18 lat.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeśli objawy po kilku dniach przyjmowania naparu z ziela serdecznika nasilą się lub nie
ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Nieznane.

Ciąża i karmienie piersią nie stosować w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie prowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na kierowanie pojazdami i
obsługę maszyn.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: Dorośli i osoby starsze: 1 łyżkę ziela (2,5g) zalać 1/2 szklanki (100ml) wrzącej wody i
pozostawić pod przykryciem na 20 minut, przecedzić. Pić 2-3 razy dziennie świeżo przygotowany napar.

Przedawkowanie: Dotychczas brak doniesień.
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Pominięcie zastosowania leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Działanie niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono. Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

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

KAWON-HURT

Masa netto: 50g

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.homeoapteka24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

