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Vagosan mieszanka ziołowa 100 g
 

Cena: 9,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać zioła do zaparzania

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Vagosan mieszanka ziołowa
Opakowanie:  100g
Opis produktu:  Vagosan mieszanka ziołowa do przemywania okolic intymnych, w łagodnych stanach zapalnych kobiecych narządów
płciowych.
Skład: 

- kora dębu - 25,0 g

- koszyczek rumianku - 20,0 g

- ziele rdestu ptasiego - 17,5 g

- liść szałwi - 17,5 g

- liść pokrzywy - 17,5 g

- kwiat nagietka - 2,5 g
Wskazania:  Preparat w postaci mieszanki ziołowej zawierający: liść szałwii, kwiat rumianku, ziele rdestu ptasiego, liść pokrzywy, kwiat
nagietka, korę dębu.
Stosowany w zapaleniu sromu, zapaleniu gruczołu przedsionkowego większego, marskości sromu, nadżerkach szyjki macicy,
rzęsistkowicy, drożdżycy, pomocniczo przy zapaleniu przydatków.
Przeciwwskazania:  Uczulenie na rumianek, nagietek lub inne rośliny z rodziny Złożonych.
Działania niepożądane:  W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja nadwrażliwości na nagietek lub rumianek. Reakcja
krzyżowa może zdarzyć się u osób uczulonych na rośliny z rodziny Złożonych.
Dawkowanie:  3-4 łyżki (ok. 15-20 g) ziół zalać 6 szklankami gorącej wody, gotować wolno pod przykryciem przez ok. 10 minut, odstawić
na ok. 15 minut i przecedzić. Odwar może być stosowany jedynie miejscowo na skórę i błony śluzowe, do przemywań.
Uwagi:  Ciąża i karmienie piersią:
Produktu nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią
Status:  Produkt leczniczy
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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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