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RUMIANEK FIX 30 saszetek HERBAPOL LUBLIN wzdęcia,
skurcze
 

Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisTradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikającychwyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:Doustnie:w objawowym leczeniu łagodnych dolegliwości żołądkowo-
jelitowych, takich jak wzdęcia i skurcze o niewielkim nasileniu.Na śluzówkę jamy ustnej:w leczeniu niewielkich owrzodzeń i stanów
zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.Na skórę:w leczeniu wspomagającym podrażnień skóry i błon śluzowych, w okolicy
odbytu oraz narządów płciowych, po wykluczeniu przez lekarza ciężkich dolegliwości;w leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry
(oparzenia słoneczne) oraz ran powierzchniowych i niewielkich czyraków.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.Objawowe leczenie łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowychMłodzież, dorośli i osoby w podeszłym wiekuDawka
jednorazowa: 1-2 saszetki (1,5-3 g kwiatów rumianku) zaparzać w 150 ml wrzącej wody.Dobowa dawka: napar stosować 3-4 razy na
dobę.Dzieci (od 6. miesiąca życia do 2 lat)Dawka jednorazowa: 1 saszetkę (1,5 g kwiatów rumianku) zaparzać w 150 ml wrzącej wody.
Podawaćdziecku ⅓-⅔ (50-100 ml) przygotowanego naparu.Dobowa dawka: napar stosować 2-4 razy na dobę.Dzieci (od 2 do 6 lat)Dawka
jednorazowa: 1 saszetkę (1,5 g kwiatów rumianku) zaparzać w 150 ml wrzącej wody. Podawaćdziecku ⅔-cały (100-150 ml) przygotowany
napar.Dobowa dawka: napar stosować 2-4 razy na dobę.Dzieci (od 6 do 12 lat)Dawka jednorazowa: 1-2 saszetki (1,5-3 g kwiatów
rumianku) zaparzać w 150 ml wrzącej wody.Dobowa dawka: napar stosować 2-4 razy na dobę.Leczenie niewielkich owrzodzeń i stanów
zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardłaMłodzież, dorośli i osoby w podeszłym wiekuDawka jednorazowa: 1-3 saszetki (1,5-4,5 g
kwiatów rumianku) zaparzać w 100 ml wrzącej wody.Przygotowany napar stosować do płukania jamy ustnej.Dobowa dawka: stosować
kilka razy na dobę.Leczenie wspomagające podrażnień skóry i błon śluzowych, w okolicy odbytu oraz narządów płciowychMłodzież,
dorośli i osoby w podeszłym wiekuDawka jednorazowa: przygotować napar z 3 saszetek (4,5 g kwiatów rumianku) w 1 l wody.
Stosowaćdo nasiadówek.Dobowa dawka: stosować kilka razy na dobę.Leczenie łagodnych stanów zapalnych skóry (oparzenia
słoneczne) oraz ran powierzchniowychi niewielkich czyrakówMłodzież, dorośli i osoby w podeszłym wiekuDawka jednorazowa:
przygotować napar z 2-6 saszetek (3-9 g kwiatów rumianku) w 100 ml wody.Stosować do przemywania i okładów (nasączone
opatrunki).Dobowa dawka: stosować kilka razy na dobę.Sposób przygotowania naparuSaszetkę/saszetki zalać wrzącą wodą (patrz
powyżej), pozostawić pod przykryciem przez około 10 minut.Należy stosować zawsze świeżo przygotowany napar.Czas
stosowaniaJeśli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub innym
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wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.SkładSubstancją czynną leku jest kwiat rumianku. Każda saszetka zawiera 1,5 g
Matricariarecutita L., flos (kwiat rumianku).
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