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Krople żołądkowe T 35 g (Herbapol Kraków)
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Krople żołądkowe Herbapol zawierają związki goryczkowe oraz olejki eteryczne, które pobudzają wydzielanie soku żołądkowego oraz
żółci. W ten sposób regulują procesy trawienne oraz wzmagają łaknienie. Związki czynne znajdujące się w składnikach preparatu
uspokajają, działają rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego oraz łagodzą objawy niestrawności.

Wskazania i działanie
Krople żołądkowe Herbapol działają rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Ułatwiają objawowe leczenie
niestrawności i innych dolegliwości układu pokarmowego.

W składzie kropli żołądkowych znajdują się takie substancje i wyciągi roślinne jak:

● Waleriana (korzeń kozłka lekarskiego) – zmniejsza napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Waleriana wykazuje działanie
wiatropędne i rozkurczowe, a także zwiększa produkcję soków żołądkowych. Pomaga więc niwelować objawy chorób układu
pokarmowego i moczowego. Jej przyjmowanie działa również w niewielkim stopniu przeciwdepresyjnie, przeciwdrgawkowo oraz
przeciwskurczowo.
● Mięta pieprzowa – liście mięty pieprzowej zawierają garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, fitosterole, witaminy, sole mineralne
(zwłaszcza żelaza, miedzi, magnezu, sodu, cynku, manganu). Tak bogaty skład sprawia, że roślina pobudza wydzielanie soku
żołądkowego oraz działa żółciopędnie. Ułatwia więc trawienie i ogranicza objawy niestrawności. Mięta pieprzowa wykazuje również
działanie wiatropędne, dzięki czemu normalizuje pracę przewodu pokarmowego, a także wpływa na perystaltykę jelit. Działa
rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego oraz wzmaga łaknienie.
● Ziele dziurawca – dobroczynne działanie dziurawca wynika z występujących w nim substancji takich jak: flawonoidy, naftodiantrony,
pochodne fluoroglucyny, kwasy fenolowe, garbniki, ksantony oraz kwas γ-aminomasłowy (GABA). Dzięki temu ziele dziurawca działa
rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz naczyń krwionośnych. Można więc stosować je w
stanach zapalnych wątroby oraz różnych schorzeniach układu pokarmowego.
● Nalewka gorzka, czyli etanolowo-wodny wyciąg z ziół zawierający liczne związki goryczowe stymuluje wydzielanie śliny oraz śluzu,
kwasu solnego i pepsyny w żołądku jednocześnie pobudzając łaknienie.
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● Liść bobrka – stosowany w przypadku nadkwaśności, nieżytu żołądka lub jelit oraz nawracających zaparć i wzdęć. Liść bobrka można
stosować pomocniczo przeciw krzywicy, reumatyzmowi, pasożytom jelitowym, nieregularnym miesiączkom. Liście bobrka zawierają
garbniki, glikozydy, jod, żelazo i mangan.

Skład
1 ml (co odpowiada 0,9g) płynu doustnego zawiera:
0,25 ml Valerianae tinctura (nalewka kozłkowa) - nalewka z Valeriana officinalis L. s.l., radix (korzeń kozłka) (1:5), ekstrahent: etanol 70%
(V/V);
0,25 ml Menthae piperitae tinctura (nalewka miętowa) – nalewka złożona z nalewki z Mentha x piperita L., folium (liść mięty pieprzowej)
(1:20),
ekstrahent: etanol 90% (V/V) - 0,24 ml oraz Menthae piperitae aetheroleum (olejek eteryczny miętowy) – 0,01 ml;
0,25 ml Amara tinctura (nalewka gorzka) – nalewka złożona (60/60/50) z Gentiana lutea L., radix (korzeń goryczki),
Menyanthes trifoliata L., folium (liść bobrka), Citrus aurantium L., ssp. aurantium, epicarpium et mesocarpium (owocnia pomarańczy
gorzkiej) (1:5), ekstrahent: etanol 70% (V/V);
0,25 ml Hyperici tinctura (nalewka z dziurawca) - nalewka z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (1:5), ekstrahent: etanol
70% (V/V).
Produkt zawiera ok. 70% (V/V) etanolu

Dawkowanie
Nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat!
Dorośli: tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania u osób dorosłych:

W niestrawności doustnie jednorazowo 50 kropli (ok. 2,5 ml), co odpowiada 1/2 łyżeczki produktu, rozcieńczyć w 1/4 szklanki
wody, Przyjmować w przypadku wystąpienia dolegliwości.
W przypadku braku łaknienia 50 kropli (ok. 2,5 ml), co odpowiada 1/2 łyżeczki produktu, rozcieńczyć w 1/4 szklanki wody.
Przyjmować 30 min. przed posiłkiem od 3 do 4 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Leku Krople żołądkowe Herbapol nie stosować w przypadku:

● Nadkwaśność,
● Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
● Nadwrażliwość na substancje czynne leku lub mentol.

Działania niepożądane
Jak każdy lek również krople żołądkowe Herbapol mogą powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
Najczęstsze działanie niepożądane:

● Zaburzenia żołądka i jelit.
● Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: alergiczne reakcje skórne.
● Zaburzenia układu nerwowego: zmęczenie, ból głowy.

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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