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APETIHERB syrop 125 g
 

Cena: 15,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g (butelka)

Postać syrop

Producent WZZ "HERBAPOL" S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

OpisAPETIHERB syrop 125 gSubstancją czynną leku jest wyciąg z ziół – ziele szanty, ziele krwawnika, liść melisy – które są bogatym
źródłem związków goryczkowych oraz owocu kopru włoskiego. Produkt leczniczy Apetiherb to syrop, który wskazany jest do stosowania
w przypadku braku łaknienia. Zawarte w nim substancje czynne zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, co wywołuje łaknienie. Lek
można stosować u dzieci powyżej 3. roku życia oraz u osób dorosłych.Zastosowanie:Produkt leczniczy Apetiherb syrop wskazany
tradycyjnie do stosowania w przypadku braku łaknienia. Można stosować u dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.Sposób
użyciaStosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. U osób dorosłych: stosować 3-4 razy na dobę po 15ml. U
dzieci i młodzieży od 6. do 18. roku życia: stosować 2-3 razy na dobę po 5ml. U dzieci od 3. do 6. roku życia: stosować 2 razy na dobę po
2,5ml. Syrop odmierzać miarką dołączoną do opakowania. Podawanie u dzieci: syrop należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody lub
słabej herbaty. Lek stosować około 30 minut przed posiłkiem. W przypadku, gdy po 10 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub
doszło do pogorszenia, należy skontaktować się z lekarzem.SkładSubstancja czynna: wyciąg płynny (1:2) złożony z Achillea millefolium
L. herba (ziele krwawnika), Marrubium vulgare L. herba (ziele szanty), Melissa officinalis L. folium (liść melisy) i Foeniculum vulgare Mill.
fructus (owoc kopru włoskiego) (3/2/3/2) – 15g na 100g produktu leczniczego, ekstrahent: woda oczyszczona. Substancje pomocnicze:
sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578 (naturalny sok z pomarańczy, woda), benzoesan sodu (E 211).
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