Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

KROPLE NA NERKI (SOLIDAGINIS) 100ml
Cena: 15,99 PLN

Opis produktu

Bonifraterskie lecznicze krople na układ moczowy i prostatę
Ziołowy lek Krople złożone Solidaginis jest bonifraterskim produktem roślinnym skomponowanym z naturalnych składników do
stosowania w przypadku chorób nerek i dróg moczowych. Zbilansowana kompozycja roślinna w płynnej formie działa moczopędnie i
rozkurczowo na mięśniówkę układu moczowego oraz przeciwzapalnie i oczyszczająco. Takie właściwości pozwalają na zastosowanie
kropli Solidaginis w leczeniu szeregu dolegliwości ze strony układu moczowego. Jako ziołowy lek moczopędny i odkażający sprawdza
się w naturalnej terapii infekcji i stanów zapalnych pęcherza i dróg moczowych, a działanie spazmolityczne dodatkowo rozszerza tym
roślinnym kroplom możliwość stosowania także w przypadku kamicy nerkowej oraz w fitoterapii zapalenia i przerostu prostaty (zarówno
leczniczo jak i profilaktycznie).

Dlaczego Solidaginis? – bo z ziela nawłoci
Nawłoć, ale też drapacz, nagietek, jarzębina i pokrzywa – bogaty zestaw ziół w leczniczych kroplach od Braci Bonifratrów. Zakonna
receptura tradycyjnego leku ziołowego została stworzona w trosce o zdrowy układ moczowy i prawidłowe funkcjonowanie nerek.

Wskazania do stosowania Kropli złożonych Solidaginis:
Łagodne stany zapalne dróg moczowych oraz pomocniczo w kamicy układu moczowego oraz przeroście prostaty. Działa moczopędnie i
łagodnie odkażająco.

Skład bonifraterskich kropli na nerki :
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1 ml kropli zawiera 1 ml nalewki złożonej (Tincturae compositae), która zawiera:
Solidago virgaurea herba (ziele nawłoci pospolitej),
Calendula officinalis flos (kwiat nagietka),
Cnicus benedictus herba (ziele drapacza lekarskiego),
Sorbus aucuparia fructus (owoc jarzębiny),
Urtica dioica, Urtica urens folium (liść pokrzywy),
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 66-72% (V/V).

Dawkowanie kropli Solidaginis:
Zalecana dawka jednorazowa to 30-40 kropli. Przyjmować 3 razy dziennie na dobę po posiłku. Odmierzoną porcję leku rozcieńczyć
połową szklanki wody i wypić.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku, jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).
Uczulenie na którykolwiek składnik leku
Obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca lub nerek.
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba refluksowa przewodu pokarmowego - możliwe nasilenie wydzielania
kwasu żołądkowego.
Uszkodzenie wątroby, choroba alkoholowa, padaczka, uszkodzenie mózgu lub choroba umysłowa.
Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
Dzieci poniżej 18 roku życia.
Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania syntetycznych leków moczopędnych.
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