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Ziele Dziurawca fix HLU 30 toreb
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 30 toreb.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Hyperici herba

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: "Herbapol - Lublin" S. A. ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

 

ILO??:  30 saszetek

 

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczno?? opiera si? wy??cznie na d?ugim okresie stosowania i
do?wiadczeniu.

 

DZIA?ANIE: Ziele dziurawca zawiera zwi?zki antonoidowe, glikozydy flawonoidowe o dzia?aniu moczop?dnym oraz wzmacniaj?cym naczynia w?osowate. Garbniki
katechinowe maj? w?a?ciwo?ci witaminy P oraz olejek eteryczny o w?a?ciwo?ciach rozkurczowych i przeciwbakteryjnych, hiperyzyn? - bakteriobójczy zwi?zek.
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WSKAZANIA: Tradycyjnie w dolegliwo?ciach trawiennych jako ?rodek pobudzaj?cy wydzielanie soków trawiennych.

 

DAWKOWANIE: 1 saszetk? ziela dziurawca zala? 1 szklank? wrz?cej wody, przykry? i odstawi? na 15 minut. Pi? 2 razy dziennie ?wie?o przygotowany napar, na godzin?
przed jedzeniem w celu zwi?kszenia wydzielania soków trawiennych.

 

SK?AD: 1 saszetka zawiera 2,0 g ziela dziurawca (Hyperici herba)

 

OSTRZE?ENIA: Przyjmowanie dawek powy?ej 6g mo?e powodowa? umiarkowanie nasilone objawy ze strony uk?adu pokarmowego, nudno?ci, niepokój ruchowy, bóle
g?owy lub reakcje uczuleniowe. Mog? wyst?pi? równie? reakcje uczuleniowe na ?wiat?o s?oneczne oraz ultrafioletowe. Nie zaleca si? w przypadku uczulenia na dziurawiec
oraz przy znacznym uszkodzeniu w?troby i wysokiej temperaturze.

 

Ziela dziurawca nie nale?y stosowa? po transplantacji organów lub przez osoby lecz?ce si? inhibitorami proteaz (leki przeciwwirusowe). Nie nale?y stosowa? z doustnymi
?rodkami antykoncepcyjnymi, szczególnie zawieraj?cymi dawki powy?ej 50 mcg estrogenu. Równoczesne stosowanie ziela dziurawca z niektórymi lekami
przeciwkrzepliwymi, teofilin? lub digoksyn? mo?e prowadzi? do obni?enia st??enia we krwi i spadku skuteczno?ci podanych leków. Nie zaleca si? równie? stosowania
preparatów dziurawca ??cznie ze ?rodkami przeciwdepresyjnymi, które hamuj? wychwyt zwrotny serotoniny.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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