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Dziurawiec fix *30 sasz.
 

Cena: 5,98 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
 

Nazwa: Dziurawiec fix zioła w saszetkach do zaparzania
Opakowanie:  30 sasz.
Skład:  1 saszetka zawiera 2,0 g ziela dziurawca (Hyperici herba)
Wskazania: Tradycyjnie w dolegliwościach trawiennych jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych.
Przeciwwskazania:  Uczulenie na dziurawiec lub inne rośliny z rodziny Dziurawcowatych (Guttiferae). Nie zaleca się stosowania
produktu przy znacznym uszkodzeniu wątroby oraz przy wysokiej gorączce.
Działania niepożądane:  Przyjmowanie dawek powyżej 6g może powodować umiarkowanie nasilone objawy ze strony układu
pokarmowego, nudności, niepokój ruchowy, bóle głowy lub reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić również reakcje uczuleniowe na światło
słoneczne oraz ultrafioletowe.
Interakcje:  Ziela dziurawca nie należy stosować po transplantacji organów lub przez osoby leczące się inhibitorami proteaz (leki
przeciwwirusowe). Nie należy stosować z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, szczególnie zawierającymi dawki powyżej 50 µg
estrogenu. Równoczesne stosowanie ziela dziurawca z niektórymi lekami przeciwkrzepliwymi, teofiliną lub digoksyną może prowadzić
do obniżenia stężenia we krwi i spadku skuteczności podanych leków. Nie zaleca się również stosowania preparatów dziurawca łącznie
ze środkami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny.
Podczas stosowania ziela dziurawca należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub naświetlanie promieniami UV.
Sposób użycia:  1 saszetkę ziela dziurawca zalać 1 szklanką wrzącej wody, przykryć i odstawić na 15 minut. Pić 2 razy dziennie świeżo
przygotowany napar, na godzinę przed jedzeniem w celu zwiększenia wydzielania soków trawiennych.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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