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Nasiona lnu 250 g (Herbapol Kraków)
 

Cena: 6,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Surowce zielarskie

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lini semen

Opis produktu
 

Wstęp
Nasiona lnu producenta Herbapol stanowi tradycyjny produkt leczniczy pochodzenia roślinnego. Wskazaniem do jego stosowania są
łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, objawiające się odczuwaniem delikatnego bólu i dyskomfortu. Produkt dostępny jest w
opakowaniu 250 g. Jego stosowanie powinno odbywać się przy uwzględnieniu wskazań oraz przeciwwskazań zawartych w ulotce
dołączonej do opakowania.

Substancją czynną produktu są nasiona lnu (Linum usitatissimum L., samen). Naturalnego pochodzenia len stanowi bogate źródło
kwasów tłuszczowych omega-3, nazywanego również kwasem alfa-linolenowym lub ALA. Produkt wyróżnia się działaniem
przeciwzapalnym, zaś według niektórych badań tłuszcze w nim zawarte oddziałują korzystnie na takie choroby jak osteoporoza, udar
mózgu czy też cukrzyca typu 2. Nasiona lnu zawierają w sobie również wysokie stężenie lignanów - nawet do 800 razy więcej niż w
pozostałych pokarmach roślinnych. Przyjmowanie tego typu substancji w sposób regularny obniża ryzyko raka piersi, a w szczególności
u kobiet po menopauzie.

Nasiona lnu mogą być stosowane wśród młodzieży powyżej 12 roku życia i u osób dorosłych. Tradycyjny produkt leczniczy roślinnego
pochodzenia w dużym opakowaniu jest wygodny w stosowaniu, zarówno codziennym, jak i okazjonalnym. Nasiona lnu w formie
zmielonej mogą być podane do posiłku, jak również zostać zaparzone i przyjmowane w formie naparu.

Skład
Substancja czynna: nasiona lnu (Linum usitatissimum L., semen).
1 g produktu zawiera 1 g nasion lnu.

Wskazania i działanie
Nasiona lnu powinny być stosowane jako środek osłaniający przy okazji łagodnych dolegliwości przewodu pokarmowego. Wskazaniem
do stosowania produktu jest odczuwanie dyskomfortu oraz lekkiego bólu żołądka i jelit.

Z uwagi na wysoką zawartość kwasów omega-3 oraz lignanów, specjaliści zachęcają do regularnego stosowania nasion lnu w
charakterze profilaktyki poważnych schorzeń układu kostnego, krwionośnego, a także chorób nowotworowych.
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Produkt może być stosowany u młodzieży powyżej 12 roku życia, osób dorosłych i seniorów. Nasiona lnu mogą być przyjmowane
zarówno w formie naparu, jak i w postaci zmielonej. W przypadku drugiego wariantu nasiona lnu można dodawać do posiłków. Ten
sposób rekomendowany jest osobom, u których występuje problem z przełykaniem.

Dawkowanie
Nasiona lnu powinny być stosowane w oparciu o informacje w ulotce załączonej do opakowania produktu. Tradycyjnie należy oprzeć się
o następujący schemat przyjmowania produktu leczniczego:

Młodzież powyżej 12 roku życia, osoby dorosłe i osoby starsze:

Należy zalać 1 łyżkę stołową nasion (około 8 g) 1 szklanką wody (około 250 ml) i pozostawić na 30 minut celem spęcznienia produktu.
Macerat powinien być stosowany 3 razy w ciągu dnia, a najlepiej na pół godziny przed posiłkiem. Przygotowany wcześniej macerat
można przecedzić przed spożyciem.

W przypadku nie ustąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych pomimo prawidłowego stosowania produktu przez dłużej niż tydzień
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania
Nasiona lnu to produkt leczniczy naturalnego pochodzenia, którego nie powinny przyjmować dzieci do 12 roku życia oraz osoby z alergią
lub nadwrażliwością na nasiona lnu. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania produktu są takie przypadki i dolegliwości jak:

potencjalna niedrożność jelit,
krew w kale,
atonia jelit (stwierdzono niedrożność jelit),
okrężnica olbrzymia (megacolon),
długotrwałe problemy z wypróżnianiem się,
patologiczne zwężenie w obrębie przewodu pokarmowego,
istniejące choroby serca oraz przełyku,
problemy z przełykaniem,
problemy z gardłem.

Działania niepożądane
Jak w przypadku każdego leku, stosowanie nasion lnu również niesie za sobą ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Stosowanie
produktu leczniczego może wiązać się z ryzykiem wystąpienia nadwrażliwości na nasiona lnu, a co za tym idzie reakcji typu anafilaksji.
Bardzo częstym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem produktu roślinnego są nawracające wzdęcia. Objawy te
powinny ustąpić po kilku dniach stosowania maceratu.

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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