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Krople miętowe 35 g (Herbapol Lublin)
 

Cena: 4,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Krople miętowe Herbapol to roślinny produkt leczniczy, który działa rozkurczająco i wiatropędnie. Zwiększa produkcję żółci i soków
żołądkowych. Można więc stosować Krople miętowe Herbapol w przypadku zaburzeń trawiennych – np. niestrawności, wzdęć. Krople
miętowe polecane są również jako środek pomocniczy w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych.

Z uwagi na zawartość w składzie etanolu, stosowania Kropli miętowych Herbapol nie zaleca się kobietom w okresie ciąży i laktacji oraz
dzieciom poniżej 12. roku życia.

Skład
Substancja czynna: nalewka z liści mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura), olejek eteryczny miętowy (Menthae piperitae
aetheroleum)
100 g produktu zawiera 95 g nalewki (1:20) z liści mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura) i 5 g olejku eterycznego miętowego
(Menthae piperitae aetheroleum). Ekstrahent: etanol 90% (v/v).

Produkt zawiera 80-85% (v/v) etanolu.

Wskazania i działanie
Krople miętowe Herbapol przeznaczone są do stosowania w celu objawowego złagodzenia zaburzeń trawienia wywołanych
niedostatecznym wydzielaniem soków trawiennych, w dolegliwościach skurczowych jelit oraz we wzdęciach. Krople miętowe ułatwiają
trawienie tłustych posiłków, łagodzą także objawy kolki jelitowej. Zaleca się ich stosowanie (pomocniczo) również w przypadku
wystąpienia nudności lub wymiotów towarzyszących niestrawności i wzdęciom.

W przypadku regularnego pojawiania się wzdęć, którym towarzyszy odbijanie lub oddawanie gazów, odgłosy przelewania w żołądku,
skurcze żołądka lub uczucie nieprzyjemnej pełności, zaleca się doraźne stosowanie Kropli miętowych Herbapol oraz kontakt z lekarzem.
Wskazana będzie również zmiana diety i trybu życia. Do częstych przyczyn wzdęć należy zbyt szybkie spożywanie pokarmów, ale też

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/krople-mietowe-35-g-herbapol-lublin.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

nadmierne przyjmowanie produktów gazotwórczych (takich jak fasola, kapusta, kalafior, cebula, brokuły) lub wypijanie dużych ilości
napojów gazowanych. Wzdęcia mogą także wystąpić po spożyciu produktów bogatych w niektóre cukry (np. fruktozę obecną m.in. w
sokach owocowych) lub produktów i przetworów mlecznych.

Spożywanie ciężkostrawnych, tłustych potraw może także przyczynić się do powstania niestrawności. Jej innymi przyczynami są:
spożywanie alkoholu, stres oraz palenie tytoniu. Niestrawność, poza wzdęciami i bólem brzucha, może objawiać się również uczuciem
palenia w żołądku, uczuciem dyskomfortu po posiłku czy też nadmiernym odbijaniem.

Nieprzyjemne dolegliwości wywołane wzdęciami i niestrawnością, poza przyjęciem odpowiednio rozcieńczonych w wodzie Kropli
miętowych Herbapol doraźnie pomogą złagodzić takie sposoby jak: popijanie posiłków ciepłą wodą, masowanie podbrzusza lub spacer.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20-50 kropli (co odpowiada 0,6-1,5 ml) rozcieńczyć w 1/4 szklanki wody. Pić nie częściej niż 2
razy na dobę.

Jeżeli objawy chorobowe zw. z układem trawiennym utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania produktu leczniczego,
należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Krople miętowe Herbapol:

w przypadku nadwrażliwości na przetwory z liści mięty pieprzowej, olejek mięty pieprzowej lub na mentol.
u pacjentów z chorobami wątroby, zapaleniem dróg żółciowych, kamicą żółciową i innymi chorobami dróg żółciowych,
refluksem żołądkowo-przełykowym.
u dzieci poniżej 12 lat.

Lek zawiera do 85% (v/v) etanolu, tzn. dawka jednorazowa zawiera do 1,03 g etanolu, co jest równoważne ok. 26 ml piwa i ok. 10,8 ml
wina.

Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową, chorobą wątroby i padaczką – nie powinien więc być stosowany przez pacjentów z
tego typu dolegliwościami.
Kobiety w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią przed zastosowaniem preparatu leczniczego Krople miętowe Herbapol powinny
skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek również krople miętowe Herbapol mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.
Możliwe wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, reakcji alergicznych lub bólów głowy.

W takim przypadku lub w przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i poinformować
o nich lekarza lub farmaceutę.

Skład
Substancja czynna: nalewka z liści mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura), olejek eteryczny miętowy (Menthae piperitae
aetheroleum)
100 g produktu zawiera 95 g nalewki (1:20) z liści mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura) i 5 g olejku eterycznego miętowego
(Menthae piperitae aetheroleum). Ekstrahent: etanol 90% (v/v).

Produkt zawiera 80-85% (v/v) etanolu.

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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