Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

FITOLIZYNA pasta doustna 100 g
Cena: 11,85 PLN
Opis słownikowy
Producent

POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
WskazaniaFITOLIZYNA pasta doustna 100 gFitolizyna jest produktem leczniczym w postaci pasty doustnej stosowanym jako tradycjny
lek rośliny o działaniu moczopędnym i przeciwzapalnym.pomocniczo w zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych,pomocniczo
w kamicy dróg moczowych (w drobnych złogach, tzw. piasku nerkowym),profilaktycznie w kamicy nerkowej.DziałanieSkładniki pasty
Fitolizyna są stosowane tradycyjnie jako środki moczopędne i przeciwzapalne.Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w
określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować
dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.Zwykle stosowana dawka pasty Fitolizyna przez dorosłych:1 łyżeczkę (ok. 5g) pasty rozpuścić w połowie szklanki
ciepłej przegotowanej wody.Pić 3-4 razy dziennie.Bez konsultacji z lekarzem nie stosowac dłużej niż 2-4 tygodnie.WażneJeśli objawy
nasilą się, nie ustąpią lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.Nie stosować przy obrzękach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.Ze względu
na hipoglikemizujące działanie kozieradki, pacjenci chorzy na cukrzycę powinni monitorować poziom cukru we krwi.Lek zawiera
etanol.Lek zawiera skrobię pszeniczną. Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią). Leku nie powinni stosować pacjenci z
alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna)Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż
25°C.Przechowywać w miejscu niedostępnych dla dzieci.SkładSubstancją czynną leku jest wyciąg złożony.5 g produktu zawiera 3,36 g
wyciągu złożonego (l:l,3-1,6) z:Agropyron repens, rhizoma kłącze perzu 12,5 cz.Alium cepa, squama łuska cebuli 5,0 cz.Betula pendula,
folium liście brzozy 10,0 cz.Trigonella foenum-graecum, semen nasiona kozieradki 15,0 cz.Petroselinum crispum, radix korzeń pietruszki
17,5 cz.Solidago virgaurea, herba ziele nawłoci 5,0 cz.Equisetum arvense, herba ziele skrzyp 10,0 cz.Levisticum officinale, radix korzeń
lubczyku 10,0 cz.Polygonum aviculacre, herba ziele rdestu ptasiego 15,0 cz.Substancje pomocnicze: glicerol 99,5%, agar, olejek eteryczny
miętowy, olejek eteryczny szałwii muszkatołowej, olejek eteryczny pomarańczy słodkiej, olejek eteryczny sosny zwyczajnej, skrobia
pszeniczna, wanilina, etylu parahydroksybenzoesan (E214), woda oczyszczona.

Plik wygenerowano: 15-06-2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

