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Melisana KLOSTERFRAU 235ml
 

Cena: 25,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 235 ml

Postać płyn doustny, płyn na skórę

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU VETRI.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: NEPENTES

ILOŚĆ:  235 ml

 

OPIS:

Melisanna Klosterfrau jest wieloskładnikowym roślinnym produktem leczniczym, tradycyjnie stosowanym w stanach złego
samopoczucia towarzyszącym różnorodnym dolegliwościom.

 

DZIAŁANIE:

Rozkurczające, uspokajające, ułatwiające trawienie.

 

WSKAZANIA:

Preparat stosowany wewnętrznie pomocniczo w dolegliwościach nerwicowych, stanach napięcia fizycznego i psychicznego,
zaburzeniach snu, a także w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych na tle nerwowym, wzdęciach, braku apetytu. Zewnętrznie używany jest
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w bólach nerwowych, w bólach mięśniowych, w zapaleniu dziąseł.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Stosowanie doustne: zazwyczaj 1 do 3 łyżeczek preparatu na podwójną ilość wody lub innego płynu, względnie podane na kostkę cukru.
Stosowanie zewnętrzne przy nerwobólach, bólach reumatycznych, powysiłkowych bólach mięśni i postrzale należy wcierać
nierozcieńczony preparat w bolące miejsca. Przy stosowaniu na wrażliwe partie skóry lub też użyciu w formie okładu, lek można
rozcieńczyć dwoma częściami wody.

 

SKŁAD:

100 ml zawiera olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem z 4,04 g mieszanki: liści melisy 10,48%, kłączy omanu 13,96%, korzenia
arcydzięgła 134,96%, kłączy imbiru 13,96%, kwiatów goździka 5,57%, kłączy galangi 5,57% owoców pieprzu czarnego 1,39%, korzenia
goryczki 13,69%, owocni pomarańczy 13,96%, kory cynamonowca 6,28%, kwiatów strączyńca 0,7%, owoców kardamonu 0,2%, 100 ml
zawiera 62 mg olejków lotnych z wymienionych surowców w 66,8% (V/V) etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w chorobie wrzodowej żołądka i jelit. Lek zawiera 66% objętościowych alkoholu etylowego. Stosując lek wg zaleconego
dawkowania, pacjent przyjmuje w każdych 3 łyżeczkach do 7,8 g alkoholu. 

Preparat nie powinien być stosowany u dzieci, pacjentów cierpiących na schorzenia wątroby, kobiet ciężarnych i karmiących piersią,
osób z chorobą alkoholową, osób po urazach mózgu, pacjentów cierpiących na padaczkę.

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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