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Ziele fiołka trójbarwnego 50 g (Kawon)
 

Cena: 4,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Violae tricoloris herba

Opis produktu
 

Wstęp
Ziele fiołka trójbarwnego (inaczej ziele bratka) to produkt leczniczy w formie suszonych ziół do sporządzenia naparu. Lek wykazuje
działanie moczopędne. Produkt leczniczy stosuje się więc pomocniczo w wielu schorzeniach układu moczowego. Ponadto ziele fiołka
trójbarwnego można stosować zewnętrznie w celu łagodzenia zmian skórnych, które występują przy trądziku młodzieńczym.

Ziele fiołka trójbarwnego znane jest pod kilkoma innymi nazwami: ziele bratka, sierotka, kwiatek Świętej Trójcy. Bez względu na
nazewnictwo - jest to ten sam produkt. Jest cennym składnikiem w medycynie, kosmetyce i ziołolecznictwie ze względu na skład bogaty
w m.in.: rutazyd, kwasy organiczne, kwas salicylowy, kwercetynę, hesperydynę, duże ilości soli mineralnych, czy witaminę C. Ziele
przyspiesza regenerację skóry, wspomaga oczyszczanie dróg moczowych z toksyn, zmniejsza dolegliwości reumatyczne, wykazuje
działanie antyoksydacyjne i pobudza przemianę materii.

Ziele fiołka trójbarwnego jest produktem leczniczym, który wydawany jest pacjentom bez recepty.

Opakowanie prezentowanego produktu “Ziele fiołka trójbarwnego” zawiera 50 g leku.

Wskazania i działanie
Ziele fiołka trójbarwnego to lek, który po zaparzeniu wykazuje dwa działania: moczopędne oraz łagodzące stany zapalne, występujące
przy trądziku młodzieńczym. Produkt leczniczy można stosować zewnętrznie lub wewnętrznie, w zależności od potrzeb. Wskazaniem do
stosowania ziela fiołka trójbarwnego jest trądzik młodzieńczy lub choroby układu moczowego, które wymagają zwiększenia przepływu
moczu.

Ziele fiołka trójbarwnego jest znane w zielarstwie pod kilkoma nazwami: ziele bratka, sierotka, kwiatek Świętej Trójcy. Nie zważając na
nazewnictwo jest to ceny składnik, stosowany zarówno w medycynie, kosmetyce, jak i ziołolecznictwie ze względu na takie składniki, jak
m.in.: rutazyd, kwasy organiczne, kwas salicylowy, kwercetynę, hesperydynę, duże ilości soli mineralnych, czy witaminę C. Ziele fiołka
trójbarwnego przyspiesza regenerację skóry, wspomaga oczyszczanie dróg moczowych z toksyn, zmniejsza dolegliwości reumatyczne,
wykazuje działanie antyoksydacyjne i pobudza przemianę materii.
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Dawkowanie
Ziele fiołka trójbarwnego należy stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania produktu lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. Dobrze jest przed pierwszym zastosowaniem leku skonsultować się w tej kwestii z lekarzem.

Ziele fiołka trójbarwnego można dawkować:
Doustnie: 1 łyżkę (2 g) ziela fiołka trójbarwnego należy zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody. Następnie zaparzać pod przykryciem przez
5 – 7 minut. Napar należy pić zaraz po przygotowaniu 2 – 3 razy dziennie, po posiłkach.
Zewnętrznie: Przygotowany napar z ziela fiołka trójbarwnego (patrz wyżej) należy stosować do przemywania zmian skórnych, które
występują podczas trądziku, nakładając lek np. za pomocą płatka kosmetycznego.

Przeciwwskazania
Ziele fiołka trójbarwnego nie powinno być stosowane u kobiet w ciąży lub karmiących piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności, widocznego na opakowaniu leku.

Przechowywanie
Ziele fiołka trójbarwnego należy przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, której wartość nie przekracza 30 stopni Celsjusza.

Produkt leczniczy należy przechowywać w ciemnym miejscu. Chronić od światła.

Należy chronić ziele fiołka trójbarwnego od obcych zapachów.

Ziele fiołka trójbarwnego powinno się przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności, widocznego na opakowaniu leku.

Skład
100% Ziele fiołka trójbarwnego (Violae tricoloris herba).

Działania niepożądane
Dotychczas nie zaobserwowano by ziele fiołka trójbarwnego wywoływało jakiekolwiek działania niepożądane u stosujących je
pacjentów. Gdyby po zastosowaniu leku wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
lekarza.

Producent
Zakład Zielarski Kawon-Hurt Nowak Sp. J.
Krajewice 119
63-800 Gostyń

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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