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Tinctura menthae piperitae 35 g (krople miętowe Aflofarm)
 

Cena: 3,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Menthae piperitae folium

Opis produktu
 

Skład
Menthae piperitae maceratio (1:20), Etanol 90° 95%, Menthae piperatio oleum 5%
Główne składniki czynne: mentol, menton i estry mentolu.
Zawartość etanolu 80-85%.

Wskazania i działanie

Mięta pieprzowa pobudza czynności wydzielnicze żołądka i wątroby. Ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów. Działa
rozkurczowo i przeciwwzdęciowo. Krople stosuje się w zaburzeniach trawienia, wzdęciach, nieżycie żołądka oraz jelit.
Nieprawidłowej fermentacji oraz skurczach jelit i dróg żółciowych.
Posiadają działanie rozkurczające, wiatropędne, żółciopędne, sekretolityczne, chłodzące.

Ostrzeżenie
Kropli nie należy podawać w uczuleniu na miętę, żylakach przełyku lub śpiączce wątrobowej. Dawki znacznie przekraczające przepisane
ilości mogą dać stany zapalne przewodu pokarmowego, spowodować uszkodzenia wątroby oraz zamroczenie.

Dawkowanie
Dorośli - 30-50 kropli w kieliszku wody 2-5 razy dziennie przed jedzeniem.
Jednorazowo 1-2,5g (1/2-1 łyżeczkę do herbaty) w wodzie lub cukrze.
Ciąża i karmienie
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku
podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.

Informacje dodatkowe
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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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

