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Melisana 235 ml
 

Cena: 35,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 235 ml

Postać Płyny doustne

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Melisana Klosterfrau w postaci płynu jest produktem na bazie składników roślinnych, z którego można korzystać doustnie lub
zewnętrznie, aplikując go na skórę. Na co jest Melisana Klosterfrau? Wskazaniem do stosowania doustnego leku jest złe samopoczucie
o podłożu psychosomatycznym. Lek może być pomocny w przypadku nasilonej wrażliwości na zmiany pogody, poza tym znajduje
zastosowanie w przypadku zaburzeń czynności żołądka oraz jelit pojawiających się na tle nerwowym. Wskazaniem do doustnego
stosowania leku Melisana Klosterfrau jest też wspomagająca kuracja łagodząca objawy przeziębienia i grypy. Wskazaniem do
stosowania miejscowego leku Melisana Klosterfrau na skórę są natomiast niewielkie nerwobóle oraz powysiłkowe dolegliwości bólowe
mięśni.

W opakowaniu znajduje się 235 ml płynu Melisana Klosterfrau. W skład leku wchodzą olejki eteryczne w wyciągu alkoholowym. W 100
ml leku znajduje się 4,04 g mieszanki złożonej z: 10,48% liści melisy; 13,96% kłącza omanu; 13,96% korzenia arcydzięgla; 13,96% kłącza
imbiru; 5,57% kwiatów goździków; 5,57% kłącza galangi; 1,39% owoców pieprzu czarnego; 13,96% korzenia goryczki; 13,96% owocni
pomarańczy; 6,28% kory cynamonowca; 0,7% kwiatów stręczyca oraz 0,2% owoców kardamonu. W składzie produktu znajduje się
alkohol etylowy, który stanowi 66% obj. leku. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i
postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niej, chyba że lekarz je zmieni.

Rekomendowane dawkowanie Melisana Klosterfrau przy podaniu doustnym to 5–10 ml przyjmowane 1–3 razy na dobę, jednak w
dawce dobowej nie większej niż 25 ml. Najlepiej przed przyjęciem rozcieńczyć lek w podwójnej ilości płynu, ewentualnie rozprowadzić na
chlebie. W przypadku stosowania doustnego leku Melisana Klosterfrau nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego na czczo.
Jeśli chodzi o stosowanie miejscowe leku, zaleca się wcieranie niewielkiej ilości płynu Melisana Klosterfrau w skórę – lek można użyć w
postaci rozcieńczonej lub nierozcieńczonej, jednak nie powinien być wykorzystywany do stosowania okładów.

Lek Melisana Klosterfrau ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie wszyscy mogą z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do jego
stosowania doustnego jest stwierdzona nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze płynu. Z produktu nie należy również
korzystać doustnie w związku z chorobą wrzodową żołądka i jelit, poza tym nie powinien być stosowany przez pacjentów z epilepsją.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Melisana Klosterfrau doustnie jest również choroba alkoholowa, wrzody żołądka i jelit, a oprócz
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tego schorzenia wątroby i przebyte urazy mózgu. Lek nie powinien być również stosowany doustnie przez pacjentki w ciąży i kobiety w
okresie laktacji, poza tym jest przeciwwskazany u dzieci. Jeśli chodzi o przeciwwskazania przy stosowaniu miejscowym leku Melisana
Klosterfrau, wyróżnić należy nadwrażliwość na składniki płynu, a także choroby skóry. Zewnętrznie lek nie powinien być też stosowany
na skórę uszkodzoną, w tym na rany otwarte, oparzenia bądź wyprysk.

Skład
MELISANA Klosterfrau zawiera olejki eteryczne w wyciągu alkoholowym. 100ml preparatu otrzymuje się z 4.04 g mieszanki na którą
składają się: liście melisy 10,48%, kłącze omanu 13,96%, korzeń arcydzięgla 13,96%, kłącze imbiru 13,96%, kwiaty goździków 5,57%,
kłącze galangi 5,57%, owoce pieprzu czarnego 1,39%, korzeń goryczki 13,96%, owocnia pomarańczy 13,96%, kora cynamonowca 6,28%,
kwiaty stręczyca 0,7%, owoce kardamonu 0,2%. 66% obj. preparatu stanowi alkohol etylowy.

Dawkowanie
Stosowanie wewnętrzne: MELISANA Klosterfrau działa pomocniczo w nerwicach, stanach napięcia, niepokoju, utrudnionym zasypianiu,
bólach głowy, nadwrażliwości na zmiany pogody, wywołanych stresem dolegliwościach sercowych, bolesnym miesiączkowaniu i w
okresie menopauzy, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych takich jak: niestrawność, uczucie nadmiernej sytości po posiłku, brak
łaknienia. Stosuje się też dla złagodzenia objawów przeziębienia lub grypy.
Stosowanie zewnętrzne: w nerwobólach, bólach mięśni, bólach mięśni po wysiłkach, po urazach, przy zapaleniu dziąseł.
Wewnętrznie: o ile nie zalecono inaczej, dawka wynosi 1 do 3 łyżeczek preparatu MELISANA Klosterfrau rozcieńczonego co najmniej
podwójną ilością wody lub innego płynu, względnie podawanego na cukrze (patrz przykłady stosowania).
Zewnętrznie: o ile nie zalecono inaczej, stosuje się lek nie rozcieńczony lub rozcieńczony najwyżej podwójną ilością wody (patrz
przykłady stosowania).
W celu uspokojenia i odprężenia przy dolegliwościach nerwicowych, w stanach napięcia i podniecenia, niepokoju: w zależności od
potrzeb, przed jedzeniem 1-3 łyżeczki preparatu MELISANA Klosterfrau z co najmniej podwójną ilością płynu, najlepiej wody, względnie
bez rozcieńczania na cukrze.
Przy trudnościach w zasypianiu, w celu złagodzenia niepokoju przed zaśnięciem: w zależności od potrzeb, 15-20 minut przed zaśnięciem
2-3 łyżeczki z co najmniej podwójną ilością ciepłej wody.
Przy nerwobólach głowy: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki rozcieńczonego preparatu lub bez rozcieńczania na cukrze. Dodatkowo
natrzeć skronie i czoło preparatem MELISANA Klosterfrau bez rozcieńczania.
Przy nadmiernej wrażliwości na zmiany pogody: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki leku rozcieńczonego lub bez rozcieńczania z cukrem.
Dodatkowo można natrzeć czoło i skronie preparatem MELISANA Klosterfrau bez rozcieńczania.
Dolegliwości sercowe bez przyczyny organicznej: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki rozcieńczonego leku.
Dolegliwości miesiączkowania i okresu menopauzy: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki rozcieńczonego leku przed jedzeniem.
Przy braku łaknienia, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych takich jak niestrawność, uczucie nadmiernej pełności po posiłku: zależnie od
potrzeb, przed lub po jedzeniu 1-3 łyżeczki rozcieńczonego leku.
Pomocniczo w przeziębieniach i grypie Przeziębieniu towarzyszą zwykle przykre objawy w rodzaju utrudnionego oddychania, ucisku w
głowie, bólów kończyn i trudności w zasypianiu. W takich przypadkach pomocne okazują się środki naturalne. Zaleca się zażywanie
przed zaśnięciem 3 łyżeczek preparatu MELISANA Klosterfrau z gorącą herbatą lub gorącym sokiem cytrynowym, z dodatkiem
niewielkiej ilości miodu.
Ważna wskazówka przy stosowaniu wewnętrznym! Preparat MELISANA Klosterfrau należy przyjmować rozcieńczony, najlepiej
podwójną ilością płynu (jedna część preparatu MELISANA Klosterfrau na dwie części wody). Można stosować wodę, herbatę lub soki
owocowe - działanie lecznicze jest w każdym przypadku zapewnione. Można też przyjmować lek łyżeczką na kostce cukru.
MELISANA Klosterfrau ułatwia oddychanie, usuwa uczucie ucisku w głowie, zapewnia sen dający odpoczynek i przez swoje wielostronne
działanie przyspiesza wyzdrowienie.
MELISANA Klosterfrau zmniejsza częstość zakażeń w okresie występowania przeziębień. Dlatego zaleca się zapobiegawczo 2-3 łyżeczki
preparatu MELISANA Klosterfrau z podwójną ilością płynu.
Szybkie działanie uzyskuje się po zastosowaniu zewnętrznym przy nerwobólach, bólach reumatycznych, powysiłkowych bólach mięśni i
postrzale. Nie rozcieńczony preparat MELISANA Klosterfrau wciera się w bolące miejsca. W razie wrażliwej skóry lub w przypadku użycia
jako okładu, można lek rozcieńczyć dwoma częściami wody.
Złe samopoczucie i wyczerpanie: natrzeć czoło, skronie i kark preparatem MELISANA Klosterfrau bez rozcieńczania.
Zapalenie dziąseł: rozcieńczyć 1-3 łyżeczki podwójną ilością wody i wielokrotnie płukać jamę ustną po stronie bólu przez 2-3 minuty. Dla
złagodzenia bólu, można położyć na bolące miejsca watę nasączoną preparatem MELISANA Klosterfrau. Złagodzenie bólu jest jednak
krótkotrwałe. Leczenie zębów musi podjąć stomatolog.

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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