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Fix Hepatosan 2 g x 20 sasz
 

Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Każda saszetka 2,0 g zawiera: Taraxacum officinale F.H.Wigg., herba cum radice (ziele i korzeń mniszka lekarskiego) 0,7 g; Cynara
scolymus L., herba (ziele karczocha) 0,4 g; Mentha x piperita L., folium (liść mięty pieprzowej) 0,4 g; Achillea millefolium L., herba (ziele
krwawnika) 0,3 g; Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) 0,2 g. Zioła do zaparzania w saszetkach.

Składniki
Achillea Millefolium, Chelidonium Majus, Cynara Cardunculus, Hypericum Perforatum, Mentha Piperita, Taraxacum Officinale

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 2-3 dni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego lub ich nasilenia się
należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość ziela krwawnika w składzie produktu leczniczego, spożywanie dawek
większych niż zalecane może wpływać na jednocześnie prowadzoną terapię lekami przeciwzakrzepowymi oraz stosowanymi w
niedociśnieniu lub nadciśnieniu tętniczym. Ze względu na obecność mentolu, osoby z chorobą refluksową powinny unikać preparatów z
miętą pieprzową, z powodu możliwości nasilenia się objawów zgagi. Ze względu na zawartość ziela dziurawca, u osób nadwrażliwych
może wystąpić działanie fotouczulające. U osób o jasnej karnacji skóry podczas stosowania produktu leczniczego nie zaleca się
ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV (solarium). Ze względu na zawartość mniszka lekarskiego (ziele i korzeń) nie
należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i/lub z cukrzycą i/lub z niewydolnością serca z powodu możliwego wystąpienia
hiperkaliemii. Dzieci: Stosowanie produktu u dzieci poniżej 12 lat nie zostało ustalone ze względu na brak odpowiednich danych.

Producent
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Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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