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Doppel herz energovital tonik K 1000 ml
 

Cena: 42,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Dawka dobowa leku (60 ml) zawiera substancje czynne:

wyciąg z owoców głogu (1:1) 1200 mg
wyciąg z owoców głogu (1:2)660 mg
wyciąg z korzenia waleriany (1:1) 300 mg
wyciąg z liści melisy (1:1) 300 mg
wyciąg z liści rozmarynu (1:1) 300 mg
Produkt złożony.
Zawiera wino likierowe (17% obj. alkoholu).

Wskazania i działanie

K oznacza mocny - Kraft - i ziołowy - Kraut).
Tradycyjny ziołowy produkt leczniczy o składzie zgodnym z nowymi wymaganiami unijnymi dotyczącymi produktów ziołowych.
Lek roślinny stosowany tradycyjnie jako środek wspomagający czynność serca i układu krążenia w szczególności w stanach
napięcia nerwowego.
Wyciąg z głogu zwiększa wydolność serca. Wyciąg z rozmarynu wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe. Wyciągi z waleriany i
melisy działają uspokajająco i tonizująco.

Dawkowanie
Dorośli: stosować po 20 ml Doppelherz Energovital Tonik K 3-4 razy na dobę, podczas posiłków i przed snem. Preparat można stosować
do 2 tygodni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią - należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Lek zawiera alkohol.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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