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SZAŁWIA FIX 30 saszetek HERBAPOL LUBLIN
 

Cena: 4,95 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisTradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany: miejscowo - do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, w
postaci okładów w łagodnych stanach zapalnych skóry. Doustnie - w objawowym leczeniu umiarkowanych zaburzeń trawiennych
objawiających się zgagą i wzdęciami, w nadmiernej potliwości.Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:Miejscowo:do płukania
w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła;w postaci okładów w łagodnych stanach zapalnych skóry.Doustnie:w objawowym leczeniu
umiarkowanych zaburzeń trawiennych objawiających się zgagąi wzdęciami;w nadmiernej potliwości.Sposób użyciaNapar do
stosowania miejscowego:Dorośli: 2 saszetki szałwii zalać ½ szklanki (około 100 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez
około 15 minut.Do płukania jamy ustnej i gardła: stosować przygotowany napar kilka razy na dobę.Do okładów: stosować jałowe gaziki
nasączone przygotowanym naparem, przykładając na skórę 2-4razy na dobę.Napar do stosowania doustnego:W zaburzeniach
trawiennych: Dorośli 1 saszetkę szałwii zalać ½ szklanki (około 100 ml) wrzącej wody i naparzać pod przykryciem przez około 15 minut.
Pić 3 razy na dobę po ½ szklanki naparu.W nadmiernym poceniu: Dorośli 1-2 saszetki szałwii zalać 1 szklanką (około 200 ml) wrzącej
wody i naparzać pod przykryciem przez około 15 minut. Pić 1 raz na dobę po 1 szklance (około 200 ml) naparu.Pić zawsze świeżo
przygotowany napar. Nie przekraczać zalecanych dawek.Spożycie tujonu nie powinno przekraczać 5,0 mg/dobę.Stosowanie u dzieci i
młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane (patrz punkt 4.4 Specjalneostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące
stosowania).Sposób podawaniaPodanie doustne.Produkty zawierające liść szałwii nie powinny być stosowane dłużej niż przez 2
tygodnie.Podanie na śluzówkę jamy ustnej.Produkty zawierające liść szałwii nie powinny być stosowane dłużej niż przez tydzień.Podanie
na skórę.SkładKażda saszetka zawiera 1,2 g Salvia officinalis L., folium (liść szałwii).
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