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Krople żołądkowe 35 g (Amara)
 

Cena: 6,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100 g produktu zawiera:
Hyperici intractum 24 ml(wyciąg ze świeżego ziela dziurawca, Hyperici perforatum L., (DER 1:1), ekstrahent: etanol 96% (V/V)
Menthae piperitae tinctura 26,5 ml(nalewka z liści mięty pieprzowej, Menthae piperita L., (DER 1:20), ekstrahent etanol 90%(V/V)
Valerianae tinctura 24,5 ml(nalewka z korzenia kozłka, Valeriana officinalis L., (DER 1:4), ekstrahent etanol 70% (V/V)
Amara tinctura 25 ml(nalewka gorzka z korzeni goryczki, Gentiana lutea L., liści bobrka Menyathes trifoliata L., owocni pomarańczy
gorzkiej, Citrus aurantium L., subspecies aurantium, (DER 1:3,5), ekstrahent etanol 70% (V/V)
Produkt zawiera 65 -72 % (V/V) etanolu.

Wskazania i działanie
Krople Żołądkowe to produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w przypadku braku łaknienia, a także dolegliwościach żołądkowych
związanych z niestrawnością i wzdęciami. Stosowane w dolegliwościach kurczowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg
żółciowych, nadwrażliwość jelita grubego, zaburzenia trawienia.

Przeciwwskazania
Preparatu nie powinny stosować osoby:
– w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
– w przypadku nadwrażliwości na mentol,
– w przypadku występowania u pacjenta choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy,
– w przypadku wystąpienia zapalenia i niedrożności dróg żółciowych,
– u osób poniżej 18 lat.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 30-40 kropli leku należy rozcieńczyć w około 1/4 szklanki wody i wypić. Preparat stosuje się doraźnie w
przypadku wystąpienia dolegliwości.
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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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