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Gastrovit MultiActive 4,55 g/5ml 100 ml
 

Cena: 11,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100 ml płynu zawiera 100 ml wyciągu płynnego złożonego (Extractum compositum fluidum) (0,67:1) z: ziela bylicy boże drzewko
(Artemisiae abrotani herba), owocu ostropestu plamistego (Silybi mariani fructu), liścia mięty pieprzowej (Menthae piperitae folio), ziela
drapacza lekarskiego (Cnici benedicti herba), korzenia mniszka lekarskiego (Taraxaci radice), ziela krwawnika (Millefolii herba)
(35/15/8/3/3/3), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).
Produkt zawiera 60-70% (V/V) etanolu.

Wskazania i działanie

Gastrovit MultiActive jest produktem leczniczym roślinnym tradycyjnie stosowanym w wymienionych wskazaniach i jego
skuteczność działania opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w niestrawnościach (z objawami zgagi, odbijania, nudności) i
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem soku żołądkowego i żółci.
Gastrovit MultiActive jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników substancji czynnej
Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) np. krwawnik, rumianek, arnikę
Uczulenie na mentol

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
przyjmować do 3 razy na dobę przed lub w czasie posiłku po 5 ml produktu rozcieńczonego w niewielkiej ilości płynu.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat:
nie zaleca się stosowania.
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Czas stosowania:
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni należy skonsultować się z lekarzem.

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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