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HEEL Traumeel S maść 50g
 

Cena: 34,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 g (tuba)

Postać maść

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Rejestracja Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HEEL

ILOŚĆ: 50 g

 

OPIS:

Traumeel S to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi w postaci maści.

 

DZIAŁANIE:

Łagodzi dolegliwości bólowe mięśni i stawów.

 

WSKAZANIA:

Traumeel S maść jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach takich jak: skręcenia stawów oraz w łagodnych
dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Nanosić na chore miejsca i wcierać rano i wieczorem. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować maści na duże
powierzchnie skóry ani bezpośrednio na otwarte rany. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

 

SKŁAD:

100 g maści zawiera: substancje czynne: arnica montana D3 1,5 g; calendula officinalis TM 0,45 g; hamamelis virginiana TM 0,45 g;
echinacea TM 0,15 g; echinacea purpurea TM 0,15 g; chamomilla recutita TM 0,15 g; symphytum officinale D4 0,1 g; bellis perennis TM
0,1g; hypericum perforatum D6 0,09 g; achillea millefolium TM 0,09 g; aconitum napellus D1 0,05 g; atropa belladonna D1 0,05 g;
mercurius solubilis hahnemanni D6 0,04 g; hepar sulfuris D6 0,025 g oraz substancje pomocnicze: emulgowany alkohol cetostearylowy,
parafina ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona, etanol. Zawiera 11,1% (m/m) etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jedną z substancji czynnych lub pomocniczych, na arnikę (Arnica montana), rumianek
(Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny złożonych (Compos itae/A steraceae).

Alkohol cetostearylowy może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Nie stosować maści na duże
powierzchnie skóry.

 

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

