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Apetiherb syrop 125 g
 

Cena: 20,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Skład
Wyciąg płynny (1:2) złożony z : ziela krwawnika ( Achillea millefolium L. herba), ziela szanty (Marrubium vulgare L. herba), liścia melisy
(Melissa officinalis L. folium), owocu kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill. fructus) (3/2/3/2) – 15 g na 100 g produktu leczniczego,
(ekstrahent: woda oczyszczona)
Substancje pomocnicze:
sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578 ( naturalny sok z pomarańczy, woda), benzoesan sodu (E211).

Wskazania i działanie

 Syrop Apetiherb to produkt leczniczy roślinny, tradycyjnie stosowany w braku łaknienia.
Apetiherb zawiera wyciąg z ziół bogatych w związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika) oraz owocu kopru
włoskiego, które zwiększają wydzielanie soku żołądkowego wywołując łaknienie.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Apetiherb

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowate/ złożone (Asteracae/Compositae) np. rumianek, nagietek.
 nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Dawkowanie
Dorośli – 3 do 4 razy na dobę 15 ml miarką.
Dzieci i młodzież
Dzieci od 3 lat do 6 lat – 2 razy na dobę 2,5 ml miarką.
Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat – 2 do 3 razy na dobę 5 ml miarką.
Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty lub wody.
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Sposób stosowania
Syrop stosować doustnie, ok. pół godziny przed posiłkiem.
Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.
Czas stosowania
Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane
Podczas stosowania produktu leczniczego Apetiherb mogą wystąpić:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne) – częstość nieznana,
zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (alergiczne reakcje ze strony układu oddechowego) – częstość
nieznana.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

