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Ziele drapacza lekarskiego 50 g
 

Cena: 2,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cnici benedicti herba

Opis produktu
 

Skład
100 g produktu zawiera 100 g ziela drapacza lekarskiego (Cnici benedicti herba)

Wskazania i działanie
Wspomagająco w łagodnych dolegliwościach trawiennych i braku łaknienia jako środek pobudzający wydzielanie soku żołądkowego.

Dawkowanie
Stosuje się doustnie w postaci odwaru.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 łyżkę ziela (3g) zalać 1 szklanką (200 ml) gorącej wody, ogrzewać do wrzenia i utrzymać pod
przykryciem w stanie łagodnego wrzenia przez 5 minut. Odstawić na 10 minut i przecedzić. Pić 2 razy dziennie po szklance odwaru 30
minut przed jedzeniem.

Przeciwwskazania
Uczulenie na ziele drapacza i inne rośliny z rodziny Złożonych np. rumianek, arnikę. Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy.
Działania niepożądane: 
Większe dawki mogą wywołać nudności i wymioty. Możliwe są reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych
należy poinformować o nich lekarza.
Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temp. do 30°C , chronić od światła,
wilgoci i wpływu obcych zapachów.
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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.
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