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Cholesol 100g
 

Cena: 18,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać płyn doustny

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HERBAPOL WROCŁAW

ILOŚĆ:  100 g

 

OPIS:

Cholesol w płynie to lek roślinny, który stosuje się w leczeniu objawów niestrawności jako środek żółciopędny.

 

DZIAŁANIE:

Cholesol przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na
długim okresie stosowania i doświadczenia.

 

WSKAZANIA:

Lek Cholesol stosuje się w leczeniu objawów niestrawności jako środek żółciopędny. 
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DAWKOWANIE:

Lek ten 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. Stosować doustnie. Dorośli: do 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) leku w 1/2
szklanki wody. Młodzież od 14 do 18 lat: do 3 razy na dobę po % łyżeczki leku w 1/2 szklanki wody. Dzieciom i młodzieży do 14 lat nie
podawać leku ze względu na zawartość etanolu.

 

SKŁAD:

100 g produktu leczniczego: wyciąg złożony (etanol 60% v/v, 1:2) z: kwiatostanu kocanek, kwiatu rumianku, owoc kolendry, owocu bzu
czarnego (24:15,5:7,5:3) 89 g, Intrakt z mniszka lekarskiego (etanol 96% v/v 1:1) 11 g. Cholesol zawiera średnio 58% (v/v) etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

U osób ze zdiagnozowaną kamicą żółciową preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Cholesol zawiera 54-62 % (v/v) etanolu. 1 łyżeczka leku (5 ml) zawiera ok. 2,5 g etanolu, co jest równoważne 63 ml piwa i 26 ml wina.

Szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich
jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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