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Krople nasercowe 30 g (Farmina)
 

Cena: 5,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Krople

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Guttae cardiacae

Opis produktu
 

Skład
Skład na 100g: Convallariae tinctura titrata 50,0g; Crataegi tinctura 25,0g; Valerianae tinctura 25,0g.

Wskazania i działanie
Zawarte w kroplach Siła Serca nalewki z konwalii, głogu i kozłka są medycynie doskonale znane i stosowane od wieków w
dolegliwościach związanych z niewydolnością i zaburzeniami rytmu serca. Bezpieczny, a dzięki skoncentrowanym komponentom
skuteczny skład, doskonale sprawdza się w zaburzeniach czynności serca na tle nerwicowym i w stanach jego osłabienia. Krople
Nasercowe Siła Serca mają działanie łagodnie uspokajające i rozszerzające naczynia wieńcowe, poprawiając dotlenienie i odżywienie
serca. Zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego jednocześnie zmniejszając jego częstotliwość. Skutkiem czego serce bije mocniej nie
powodując wzrostu ciśnienia.
Kupując Krople Nasercowe Siła Serca wspierasz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, niewymagającej stosowania innych leków.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Ostrzeżenia specjalne
Nie podawać dzieciom do 12 lat. U kobiet w ciąży i karmiących piersią stosować po konsultacji z lekarzem. Preparat ogranicza zdolność
prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.
Działania niepożądane
Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy poinformować o nich
lekarza.
Sposób stosowania
Doustnie, 2-3 razy dziennie 30–60 kropli (1/4–1/2 łyżeczki).
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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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