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Fitolizyna pasta doustna 100g
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać pasta doustna

Producent HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O. O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Fitolizyna pasta doustna

Opakowanie:  100 g

Skład:  Substancja czynna: 100 g pasty zawiera Extractum compositum (1:1,3-1,6; etanol 45°) ex: Agropyri rhizomate 12,5 cz., Allii cepae
squama 5,0 cz., Betulae folio 10,0 cz., Foenugraeci semine 15,0 cz., Petroselini radice 17,5 cz., Solidaginis herba 5,0 cz., Equiseti herba
10,0 cz., Levistici radice 10,0 cz., Polygoni avicularis herba 15,0 cz. – 67,2 g.

Substancje pomocnicze: Glicerol 99,5%, Agar, Olejek miętowy, Olejek szałwiowy, Olejek pomarańczowy, Olejek sosnowy, Skrobia
pszeniczna, Wanilina, Etylu parahydroksybenzoesan (Nipagina A), Woda oczyszczona.

5g pasty (1 łyżeczka) zawiera nie mniej niż 0,06% flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę.

Wskazania:  W zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych, w kamicy dróg moczowych i piasku nerkowym, profilaktycznie w
kamicy nerkowej.

Przeciwwskazania:  Nie należy stosować leku: przy niewydolności nerek, przy niewydolności serca, jeśli występuje uczulenie na
którykolwiek ze składników lek
u, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane:  Dotychczas nie stwierdzono. Należy liczyć się z możliwością nadwrażliwości na promienie UV.

Opis produktu: Fitolizyna jest pastą do sporządzania zawiesiny doustnej, zawierającą wyciąg złożony z kłącza perzu, łusek cebuli, liścia
brzozy, nasion kozieradki, korzenia pietruszki, ziela nawłoci, ziela skrzypu, korzenia lubczyka i ziela rdestu ptasiego.

Sposób użycia:  Pić 3-4 razy na dobę po 1 łyżeczce (ok. 5g) pasty rozpuszczonej w 1/2 szklanki ciepłej wody.

Uwaga:  Fitolizyna może nasilać działanie: doustnych leków przeciwzakrzepowych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
leków hipoglikemizujących, soli litu, inhibitorów monoaminooksydazy, przedłużenie działania pentobarbitalu, aminopiryny i

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

paracetamolu, hamowanie wchłaniania leków w jelicie cienkim, hamowanie wchłaniania beta-karotenu, alfa-tokoferolu i cholesterolu.

Status:  Lek OTC

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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