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Ziele skrzypu 50 g (Lublin)
 

Cena: 4,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Equiseti herba

Opis produktu
 

Wstęp
Ziele skrzypu jest tradycyjnym produktem leczniczym, który występuje w formie suszonych ziół do samodzielnego sporządzenia naparu.
Lek ten stosuje się w terapiach zaburzeń układu moczowego ze względu na moczopędne właściwości tego preparatu. Jednak ziele
skrzypu ma o wiele więcej zastosowań ze względu na unikalny skład, bogaty w wiele soli mineralnych, flawonoidów oraz garbników. Z
tego powodu lek stosuje się również dla wzmocnienia włosów, paznokci i skóry. Co więcej ziele skrzypu wzmacnia system
odpornościowy organizmu, a także działa odtruwająco na układ pokarmowy.

Marka Herbapol przygotowała ziele skrzypu dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży, która ukończyła 12. rok życia.

Ziele skrzypu (Herbapol) jest ogólnodostępnym lekiem, wydawanym pacjentom bez recepty (OTC).

Prezentowany produkt “Ziele skrzypu (Herbapol)” zawiera 50 g produktu leczniczego, gotowego do zaparzenia.

Wskazania i działanie
Ziele skrzypu to roślina, która powszechnie występuje w Europie i Ameryce Południowej, a także na wybranych obszarach Afryki i Azji.
Jej skład jest unikalny. Dzięki ogromnej ilości witamin i substancji odżywczych stosuje się ten produkt w kosmetologii oraz
ziołolecznictwie. Ziele skrzypu to m.in. flawonoidy i garbniki oraz największa ilość łatwo przyswajalnej dla organizmu krzemionki(
spośród leczniczych roślin). Ponadto roślina zawiera także takie składniki, jak: żelazo, kobalt, mangan; sole fosforu, wapnia i potasu;
witamina C; kwasy organiczne: askorbinowy, jabłkowy, szczawiowy krzemowy; saponiny i sterole roślinne.

Ziele skrzypu (Herbapol) pomaga w leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości. Ze względu na występowanie flawonoidów wpływa na
zwiększenie objętości moczu oraz ułatwia usuwanie nadmiaru moczanów z organizmu, co jest kluczowe w leczeniu dny moczanowej.
Co więcej ziele skrzypu sprawia, że w trakcie tego procesu nie istnieje ryzyko odwodnienia. Wymienione właściwości leku sprawiają, że
stosowany jest w leczeniu skazy moczanowej, gośćca, kamicy nerkowej oraz innych chorób dróg moczowych.

Ziele skrzypu wpływa na uszczelnianie naczyń krwionośnych. Ponadto działa rozkurczowo na drogi żółciowe. Ziele skrzypu wykazuje
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działanie przeciwkrwotoczne, co wykorzystuje się np. przy zbyt obfitym miesiączkowaniu, a także w owrzodzeniu okrężnicy, żylakach
odbytu, a nawet wrzodach dwunastnicy, czy żołądka.
Ziele skrzypu znajduje zastosowanie w leczeniu schorzenia nadpotliwości stóp. W terapii wykorzystuje się jego moczopędne
właściwości. Sprawiają one, że nadmiar wody z organizmu wydalany jest wraz z moczem, a nie przez pory skóry.

Ziele skrzypu wykazuje łagodne działanie lecznicze w przypadku schorzeń łuszczycy oraz łojotokowego zapalenia skóry. Niekiedy jest
stosowane w przypadku potrzeby przyspieszenia regeneracji skóry po uszkodzeniach mechanicznych, oparzeniach oraz w jej stanach
zapalnych. Regularne przyjmowanie naparu z ziela skrzypu polecane jest również osobom z cerą naczynkową. Prawidłowo przyrządzony
odwar działa wówczas uszczelniająco na naczynia krwionośne. W związku z czym przyczynia się do zmniejszenia zjawiska ich pękania,
co jest widoczne na skórze.

Ziele skrzypu najczęściej stosuje się w celu wzmocnienia paznokci, włosów i skóry wszystkich rodzajów. Wpływa bowiem na poprawę
ich kondycji oraz całego wyglądu - pełnego blasku.

Ziele skrzypu Herbapol można stosować w następujących przypadkach:

leczenia schorzeń układu moczowego i nerek,
wspierania rozwoju oraz stanu kości i tkanki łącznej,
wzmocnienia układu immunologicznego,
obniżenia ciśnienia krwi,
uzupełnienia niedoborów różnych mikroelementów,
odtruwania organizmu,
poprawienia kondycji włosów, paznokci i skóry,
usprawnienia pracy wątroby,
działań przeciwkrwotocznych,
zmniejszenia potliwości stóp,
pomocy w przypadku nerwobóli i bólu artretycznego,
zapobiegania miażdżycy,
wspierania terapii leczniczej dny moczanowej,
wspierania regeneracji skóry po oparzeniach, uszkodzeniach mechanicznych lub w stanach zapalnych.

Przeciwwskazania
Ziele skrzypu (Herbapol) nie powinno być stosowane, gdy:
● pacjent ma uczulenie na substancję czynną (ziele skrzypu),
● pacjent nie ukończył 12. roku życia,
● produkt leczniczy ma być stosowany na obrzęki, które są spowodowane niewydolnością nerek lub serca,
● pacjentka jest lub podejrzewa, że jest w ciąży (można skonsultować z lekarzem),
● pacjentka karmi dziecko naturalnym mlekiem matki (można skonsultować z lekarzem).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, tak też ziele skrzypu (Herbapol) może powodować u pacjentów działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu ziela skrzypu?
Odnotowuje się umiarkowane objawy ze strony układu pokarmowego lub reakcje alergiczne (np. wysypka, swędzenie skóry).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane wymienione powyżej lub niewymienione, należy zaprzestać stosowania leku i
skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem.

Dawkowanie
Ziele skrzypu Herbapol powinno być stosowane, jak opisał to producent w instrukcji na opakowaniu produktu.

Ziele skrzypu może być stosowane następująco:
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 2-3 g (ok. 1-1½ łyżki) ziela skrzypu zalać 1 szklanką (250 ml) wrzącej wody. Tak sporządzony
wywar zaparzać przez około 15 minut. Następnie przecedzić. Odwar należy pić 3-4 razy dziennie w ilości 4/5 szklanki (około 200 ml)
ciepłego naparu.

Tradycyjnie ziele skrzypu stosuje się przez okres od 2 do 4 tygodni.
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Przechowywanie
Ziele skrzypu powinno być przechowywane w suchym miejscu. Należy chronić od wilgoci.

Ziele skrzypu (Herbapol) powinno być przechowywane jedynie w temperaturze pokojowej, której wartość nie przekracza 30 stopni
Celsjusza.

Preparat leczniczy powinien być przechowywany w ciemnym miejscu. Należy chronić od światła.

Należy przechowywać ziele skrzypu (Herbapol) w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego produktu leczniczego po upływie terminu jego ważności.

Skład
Składnikiem czynnym ziela skrzypu (Herbapol) jest: ziele skrzypu (Equiseti herba).

Ziele skrzypu (Herbapol) zawiera 100% substancji czynnej. Brak substancji pomocniczych.

Producent
Herbapol Lublin S.A.
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

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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