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IBEROGAST płyn doustny 20 ml
 

Cena: 21,85 PLN

Opis słownikowy

Producent AXELLUS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaIBEROGAST płyn doustny 20 mlDolegliwości żołądkowo-jelitowe na tle czynnościowym mogą powstawać na skutek
zaburzenia wielu różnych funkcji przewodu pokarmowego. To właśnie dlatego często doświadczamy kilku nieprzyjemnych objawów
jednocześnie.Iberogast® to naturalny i przebadany lek zawierający unikalne połączenie 9 wyciągów ziołowych. Każdy z nich zawiera
składniki aktywne, które działają na różne objawy czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego.DziałanieTo właśnie dzięki
wielokierunkowemu działaniu Iberogast® łagodzi jednocześnie tak wiele różnych dolegliwości, m.in.: bóle brzucha, skurcze w obrębie
jamy brzusznej i jelit, uczucie pełności i ciężkości, wzdęcia, gazy, nudności czy zgaga.Skuteczność działania leku została przebadana w
badaniach klinicznych z udziałem ponad 7 tysięcy pacjentówSposób użyciaJeśli lekarz nie zaleci inaczej Iberogast® przyjmuje się w
małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Zalecana dawka leku to: dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20
kroplidzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kroplidzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.Lek Iberogast® można
stosować bez ograniczeń czasowych.Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na
temat ich przyczyny.WażneCiąża i karmienie piersiąJeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, przypuszczasz, że możesz być w ciąży albo
planujesz dziecko, powinnaś poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Iberogast®. W celu zachowania ostrożności
zaleca się unikanie stosowania produktu Iberogast® w okresie ciąży.SkładIberogast® zawiera unikalne połączenie, starannie dobranych
9 ziół leczniczych:ubiorek gorzkikorzeń arcydzięglakwiaty rumiankuowoce kminkuowoce ostropestu plamistegoliście melisy
lekarskiejliście mięty pieprzowejglistnik jaskółcze zielekorzeń lukrecjiIberogast® czerpie z leczniczej mocy natury. Wyciągi ziołowe
zawarte w preparacie współdziałają ze sobą, by łagodzić szereg różnych dolegliwości gastrycznych.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/iberogast-plyn-doustny-20-ml.html


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

