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Senes fix Tylko Natura x 30 saszet.
 

Cena: 4,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.a 0,75g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Poznańskie Zakłady Zielarskie

Herbapol S.A.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 47/51

ILOŚĆ:  30 saszetek

 

Senes FIX - zioła do zaparzania w saszetkach

Senes – ma działanie przeczyszczające, przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania przy zaparciach spowodowanych błędami
żywieniowymi.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Wskazania do stosowania senesu to przede wszystkim: zaparcia, oczyszczanie jelit przed zabiegami diagnostycznymi lub operacyjnymi
(m.in. przed i po operacjach narządów jamy brzusznej i okolicy analnej).
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 saszetkę zalać 200 ml wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 5-8 minut. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży jak również podczas karmienia czy w stanach zapalnych wyrostka robaczkowego,
owrzodzeniach jelita grubego, niewydolności nerek, krwawienia miesiączkowego.

Liść senesu (Folium Sennae). Zawartość w porcji dziennej - 1 saszetka: 0,75 g.

 

SKŁAD:

Liść senesu (Folium Sennae). Zawartość w porcji dziennej - 1 saszetka: 0,75 g.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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