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Kłącze perzu 50 g (Kawon)
 

Cena: 4,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Rhizoma agropyri

Opis produktu
 

Skład
100 g produktu zawiera 100g kłącza perzu (Graminis rhizoma)

Wskazania i działanie

odtruwające - wzmagające przemianę materii - obniżające poziom cholesterolu we krwi

Dawkowanie
Zastosowanie

nieżyt nerek
obrzęki
nadciśnienie
skaza moczanowa
choroba gośćcowa

Odwar z 1 1/2 łyżki kłącza na 2 szklanki wody, pić 1/2 szklanki 2 - 3 razy dziennie
Działania niepożądane
Dotychczas brak doniesień. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przeciwwskazania
Niedrożność dróg moczowych. Nie stosować wymuszonej diurezy w obrzękach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.
Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub towarzyszyć im będą gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu,
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci.
Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią
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Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Przed zastosowaniem należy poradzić się
lekarza. Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn: Nie stwierdzono

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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