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Azucalen 100 g
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny na skórę

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calendulae extractum, Chamomillae
extractum

Opis produktu
 

Skład
Substancje czynne - 100g płynu zawiera:

wyciąg płynny z rumianku pospolitego (Chamomillae extractum fluidum) 1:1 - 50g (Ekstrahent - etanol 70% v/v)
wyciąg płynny z nagietka lekarskiego (Calendulae extractum fluidum) 1:1 - 50g (Ekstrahent - etanol 70% v/v)

Preparat zawiera średnio 62% obj. etanolu.

Wskazania i działanie

Produkt leczniczy Azucalen® zawiera wyciąg płynny z koszyczków rumianku pospolitego oraz wyciąg płynny z kwiatów
nagietka lekarskiego (1:1). Stosuje się tradycyjnie jako środek przeciwzapalny. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.
Preparat Azucalen® stosuje się tradycyjnie do przemywania okolicy zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (wargi
sromowe), w łagodnych stanach zapalnych. Szczególnie zalecany u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Przeciwwskazania
Przy uczuleniu na substancje czynne tj. kwiat rumianku, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny Złożonych Composite (Asteraceae).
Ciąża
Przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
Karmienie piersią
Przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
Lek do stosowania zewnętrznego, przed użyciem wymaga rozcieńczenia. Łyżkę stołową (tj. ok. 15 ml) preparatu rozpuścić w 1 litrze
przegotowanej wody i używać do przemywań.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/azucalen-100-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Azucalen® może powodować działania niepożądane. Nie odnotowano działań niepożądanych dla produktu leczniczego
Azucalen®. U niektórych osób w czasie stosowania leku Azucalen® może wystąpić reakcja nadwrażliwości na rumianek lub nagietek
(np. alergia kontaktowa), charakteryzująca się zmianami dermatologicznymi, takimi jak: wysypka, pokrzywka, świąd skóry, rumień,
obrzęk. W przypadku wystąpienia ww. objawów uczulenia ,należy zaprzestać stosowania leku.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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