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Koszyczek Nagietka fix 30 torebek
 

Cena: 6,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 toreb.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Calendulae anthodium

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: POLPHARMA

ILOŚĆ:  30 torebek

 

OPIS:

Koszyczek nagietka to zioła do zaparzania w saszetkach.

 

DZIAŁANIE:

Ten naturalny produkt wykazuje właściwości przeciwzapalne. Łagodzi śluzówki jamy ustnej i gardła. Stymuluje proces ziarninowania
oraz przyspiesza gojenie się ran. Korzystnie wpływa na stan uszkodzone skóry. Nagietek zwalcza grzyby i bakterie oraz działa
rozkurczowo i żółciopędnie. 

 

WSKAZANIA:

Do objawowego leczenia: łagodnych stanów zapalnych skóry (takich jak oparzenia słoneczne) oraz jako środek wspomagający w
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leczeniu niewielkich zranień skóry, łagodnych stanów zapalnych jamy ustnej lub gardła. Pomocniczo w stanach zapalnych skóry jako
środek ułatwiający gojenie i przeciwzapalny.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Do stosowania na skórę i błony śluzowe w postaci naparu: dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 2 torebki do zaparzania zalać szklanką
wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem na 20 min. Przygotowanego ciepłego naparu używać do okładów na stany zapalne skóry 3-4
razy dziennie. Każdorazowo należy stosować do okładów świeżo przygotowany napar.

 

SKŁAD:

1 torebka zawiera 1 g kwiatu nagietka lekarskiego.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w razie uczulenia na substancje składowe produktu albo inne rośliny z rodziny Asteraceae, w ciąży i okresie karmienia
piersią.

 

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.

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny/lek

PRODUCENT: HERBAPOL LUBLIN

ILOŚĆ:  30 torebek

 

OPIS:

Koszyczek nagietka to zioła do zaparzania w saszetkach.

 

DZIAŁANIE:

Ten naturalny produkt wykazuje właściwości przeciwzapalne. Łagodzi śluzówki jamy ustnej i gardła. Stymuluje proces ziarninowania
oraz przyspiesza gojenie się ran. Korzystnie wpływa na stan uszkodzone skóry. Nagietek zwalcza grzyby i bakterie oraz działa
rozkurczowo i żółciopędnie. 

 

WSKAZANIA:

Do objawowego leczenia: łagodnych stanów zapalnych skóry (takich jak oparzenia słoneczne) oraz jako środek wspomagający w
leczeniu niewielkich zranień skóry, łagodnych stanów zapalnych jamy ustnej lub gardła. Pomocniczo w stanach zapalnych skóry jako
środek ułatwiający gojenie i przeciwzapalny.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Do stosowania na skórę i błony śluzowe w postaci naparu: dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 2 torebki do zaparzania zalać szklanką
wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem na 20 min. Przygotowanego ciepłego naparu używać do okładów na stany zapalne skóry 3-4
razy dziennie. Każdorazowo należy stosować do okładów świeżo przygotowany napar.

 

SKŁAD:

1 torebka zawiera 1 g kwiatu nagietka lekarskiego.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w razie uczulenia na substancje składowe produktu albo inne rośliny z rodziny Asteraceae, w ciąży i okresie karmienia
piersią.

 

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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