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Heel viburcol compositum x 12 czopków
Cena: 30,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

12 czopków

Postać

Czopki

Producent

HEEL

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
Rumianek (Matricaria recutita)
Babka zwyczajna (Plantago major)
Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
Substancje pomocnicze: tłuszcz obojętny
Wskazania i działanie
Viburcol Compositium to lek homeopatyczny stworzony z myślą o potrzebach najmłodszych pacjentów. Zapewnia szerokie
spektrum działania w stanach niepokoju u niemowląt i małych dzieci związanych z:
bolesnym ząbkowaniem
kolką niemowlęcą
dyskomfortem jelitowym – bóle brzucha, wzdęcia i zaparcia
infekcją
alergią
szczepieniem
Viburcol Compositium zawiera tylko naturalne składniki, bez konserwantów oraz środków barwiących.
Dostępny w postaci czopków, które zapewniają najszybsze wchłoniecie się i działanie leku.
Dawkowanie
Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dzieci powyżej 12 lat: od 1 do 4 czopków na dobę.
Dzieci 6 - 12 lat: od 1 do 3 czopków na dobę.
Dzieci 1 - 6 lat: od 1 do 2 czopków na dobę.
Niemowlęta w wieku od 3 do 12 miesięcy: nie więcej niż 1 czopek na dobę.
Niemowlęta w wieku od 3 do 6 miesięcy – według wskazań lekarza.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych zawartych w produkcie leczniczym. Nadwrażliwość na
rumianek (Matricaria recutita) lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae).
Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, nawet przez krótki czas, ponieważ może to spowodować zmiękczenie i
rozpuszczenie masy czopka.
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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