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Krople Żołądkowe z Papaweryną 35ml
 

Cena: 7,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 ml

Postać płyn doustny

Producent KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Krople żołądkowe z papaweryną 
Opakowanie:  35ml
Skład:  Skład na 100g:
Valerianae tinctura (1:5) (nalewka kozłkowa) – 24,9g
Menthae pip. Tinctura (1:20) (nalewka miętowa) – 24,9g
Amara tinctura (1:5) (nalewka gorzka) – 24,9g
Ex: Gentianae radice, Menyanthidis folio, Auranti amari pericarpio (60,0 cz., 60,0cz., 50,0cz.)
Hyperici tinctura (1:5) (nalewka z dziurawca) – 24,9g
Papaverini hydrochloridum – 0,4g
Produkt zawiera 67-74% obj. Etanolu
Wskazania:  KROPLE ŻOŁĄDKOWE z Papaweryną 35 ml HERBAPOL KRAKÓW
Produkt tradycyjnie stosuje się w niestrawności i braku łaknienia.
Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Działanie:  Goryczka, mięta oraz mniszek wspomagają trawienie. Dodatkowo mniszek pomaga utrzymać równowagę pH w żołądku,
wspiera funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych. Mięta pomaga utrzymać zdrowy żołądek, jest pomocna przy wzdęciach oraz
skurczach brzucha. Produkt szczególnie polecany dla osób z problemami żołądkowymi.
Sposób użycia:  Tradycyjnie stosuje się podany schemat dawkowania:
W niestrawności doustnie jednorazowo ok. 2,5ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, w przypadku
wystąpienia dolegliwości. W braku łaknienia ok. 2,5ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30minut
przed jedzeniem 3-4 razy dziennie do ustąpienia dolegliwości.
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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