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Urosept 60 tabl
 

Cena: 27,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

ul. Towarowa 47/51

61-896 Poznań

ILOŚĆ:  60 tabletek

 

 

Urosept Lek o łagodnym działaniu moczopędnym.

 

 

DZIAŁANIE:

Moczopędne
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WSKAZANIA:

Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

Stosować doustnie, 3 razy dziennie po 2 tabletki, popić szklanką wody lub według indywidualnych wskazań lekarza.

Pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

 

SKŁAD:

1 tabletka drażowana zawiera substancje czynne:

wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum {4-7 : 1} ex: Betulae folio 4,40
cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz., ekstrahent: metanol 90 % [v/v]) - 86,2mg;

naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium) - 78 mg;

wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum {3-6 : 1}, ekstrahent: woda) - 26 mg;

wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum {7-9 : 1}, ekstrahent: woda) - 8 mg;

potasu cytrynian (Kalii citras) - 19 mg;

sodu cytrynian (Natrii citras) - 16 mg.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian,
talk, guma arabska suszona rozpyłowo, indygotyna (błękitny barwnik spożywczy), mieszanina wosku pszczelego białego i wosku
Carnauba (Capol 1295).

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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