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Venoforton 125g
 

Cena: 33,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g

Postać płyn doustny

Producent TADEUSZ POLAŃSKI
PRZEDSIĘB.FARMACEUTYCZNE "LEKI
NATURY"

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury”

Tadeusz Polański

ul. Zielona 30, 08-500 Ryki

ILOŚĆ:  125 g

 

VENOFORTON jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żylnej, krążenia obwodowego, łagodnie w
niewydolności krążenia mózgowego.

 

 

 

DZIAŁANIE:

Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żylnej (uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki),
krążenia obwodowego (redukuje objawy zimnych nóg i drętwienia palców, pomocniczo w miażdżycy), łagodnie w niewydolności
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krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa).

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.

 

WSKAZANIA:

Preparat stosowany leczniczo i wspomagająco w zaburzeniach krążenia obwodowego, niewydolności żylnej, żylakach, osłabieniu
napięcia i zmniejszeniu odporności ścian naczyń, w niewydolności krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne, osłabienie
pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa). Wspomagająco w miażdżycy naczyń wieńcowych.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 4 razy dziennie po 3 ml, 30 min. przed jedzeniem, rozpuszczając lek w małej ilości wody,
korzystnie soku owocowego.

 

SKŁAD:

100 g produktu leczniczego zawiera:

wyciąg z owoców kasztanowca (Intractum Hippocastani)  40,0 g,

nalewka z miłorzębu (Tinctura Ginkgo bilobae)  37,0 g,

nalewka z kwiatostanu głogu (Crataegi tinctura)  10,0 g,

wyciąg z ziela jemioły (Intractum Visci)  10,0 g,

nalewka z ziela arniki (Tinctura Arnicae)  3,0 g.

Zawartość etanolu 55-70% (v/v)

 

OSTRZEŻENIA: 

Venoforton zawiera alkohol etylowy (55-70% v/v) i może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie,
padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych.

Leku Venoforton nie należy stosować podczas ciąży i 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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