
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Normosan 100g
 

Cena: 9,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać zioła do zaparzania

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  lek

PRODUCENT: "Herbapol - Lublin" S. A.

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

ILOŚĆ:  100 g.

 

Normosan 100g to ziołowa mieszanka

 

DZIAŁANIE:

Przeczyszczające; powoduje to również przejściowy spadek masy ciała.

Działania niepożądane: U osób wrażliwych mogą wystąpić dolegliwości kurczowe żołądka i jelit.

 

WSKAZANIA:

Przeczyszczająco przy zaparciach

 

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

DAWKOWANIE:

Maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30mg. Jest to dawka równoważna 1,4g produktu, co
odpowiada 3/4 łyżki miarowej. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.  Doustnie,
dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3/4 miarowej (1/2 + 1/4 miarowej) ziół zalać 1 szklanką zimnej wody, zagotować pod
przykryciem, odstawić. Po około 15 minutach przecedzić. Przygotowany odwar wypić wieczorem, po jedzeniu (od 2/3 do całości
przygotowanego odwaru). Pić zawsze świeżo przygotowany odwar. Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10
godzinach. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż przez 7-10 dni.

 

SKŁAD:

100g zawiera: kora kruszyny 20g, liść senesu 10g, owoc kminku 35g, owoc bzu czarnego 18g, liść mięty pieprzowej 17g.

 

OSTRZEŻENIA: 

Mieszanki nie powinno się stosować bez porozumienia z lekarzem dłużej niż 7-10 dni. Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat, nie
stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Interakcje: przy stosowaniu dłuższym niż zalecane, równoczesnym stosowaniu z korzeniem lukrecji lub środkami moczopędnymi może
wystąpić niedobór potasu, który powoduje wzmożone działanie glikozydów nasercowych oraz wpływa na działanie środków
przeciwarytmicznych

 

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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