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

KROPLE VENOL 100 ml
Cena: 20,99 PLN

Opis produktu

Czy jest ziołowy lek na żylaki? Czy można naturalnie leczyć hemoroidy? Jak bezpiecznie
poprawić krążenie krwi i uporać się z drętwieniem palców? Można ziołami poprawić
koncentrację?
Jedna dobra odpowiedź: ziołowy lek Venol – naturalne, roślinne krople na krążenie.
System żylny nóg składa się z układu powierzchniowego i głębokiego. Pierwszy odbiera krew z węzłów chłonnych, skóry oraz tkanek
podskórnych, a następnie wpływa w układ żył głębokich i z większością krwi z kończyn dolnych wraca do serca. Dzieje się to z udziałem
pompy mięśniowo-naczyniowej znajdującej się m. in. w łydkach. Kiedy dochodzi do zaburzeń pracy tej pompy krew zaczyna gromadzić
się w naczyniach, wzrasta ciśnienie wywierane na ściany żył i dochodzi do poszerzania światła naczyń krwionośnych, zwłaszcza gdy są
one mało elastyczne. Taka długotrwała nieprawidłowość może doprowadzić do przewlekłej niewydolności i szeregu zdrowotnych
konsekwencji tj. pajączki, żylaki, obrzęki, uczucie ciężkości nóg. Podobnie powstają hemoroidy, czyli żylaki odbytu. Nadmierne
poszerzenie naczyń prowadzi do ich rozszczelnienia, a między innymi to jest powodem alergii, ponieważ dużo łatwiej przez nieszczelne
naczynia dostać się drażniącym alergenom w głąb tkanek. Rozszerzone naczynka mogą także prowadzić do poważnych chorób skóry.
Innym ważnym aspektem dotyczącym układu krążenia jest kluczowa rola krwi – czyli dostarczanie do komórek tlenu i substancji
odżywczych. Nietrudno sobie wyobrazić jak poważne konsekwencje może nieść za sobą niewydolność w tym zakresie.
Krążenie obwodowe to też układ naczyń zaopatrujących mózg i sieć naczyń wieńcowych (które odżywiają i dostarczają tlen do
mięśnia sercowego), dlatego szalenie istotne dla dobrostanu całego organizmu jest utrzymanie dobrej kondycji naczyń krwionośnych.
Niewydolność krążenia obwodowego jest przypadłością bardzo często uwarunkowaną genetycznie jednak pewne elementy diety,
optymalna aktywność fizyczna, czy fachowo dobrane zioła i ziołowe leki na krążenie, mogą w sposób znaczący ograniczać rozwój
powikłań związanych z nieprawidłowym krążeniem krwi.

Plik wygenerowano: 25-06-2021

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

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

Venol na krążenie, Venol na pamięć, Venol na hemoroidy. Jeden ziołowy lek na żylaki i wiele
dolegliwości wynikających z nieprawidłowego krążenia krwi.
Krople ziołowe Venol to bonifraterski, tradycyjny lek roślinny do stosowania w dolegliwościach wynikających z nieprawidłowego
krążenia krwi i niewydolności żylnej. Zawiera naturalne wyciągi z kasztanowca, miłorzębu, rumianku i nagietka, które połączone w
odpowiednich proporcjach tworzą ziołowy lek o wielokierunkowym działaniu na układ krążenia. Polecamy jego stosowanie jeśli
odczuwa się uczucie ciężkości nóg, obrzęki nóg, żylaki, zimne stopy i dłonie oraz drętwienie palców i skurcze.
Venol to także naturalny lek na hemoroidy, a także ziołowy lek na cholesterol stosowany jako pomoc w terapii miażdżycy. Tradycyjne
wskazania Venolu obejmują również naturalne leczenie takich dolegliwości jak zawroty głowy i szum w uszach. Jest to wygodne,
ziołowe remedium na problemy z pamięcią i koncentracją (Venol zawiera miłorząb – Ginkgo biloba).
Krople Venol pomagają łagodzić objawy żylaków i naturalnie ograniczają występowanie tzw. pajączków na skórze, a co za tym idzie –
zmniejszają ryzyko rozwoju niektórych chorób skóry. Lepsze krążenie pozwala na lepszy drenaż tkanek, ich dotlenienie i odżywienie.
Elastyczne i szczelne naczynia krwionośne to także mniejsze ryzyko alergii.

Venol i Solidaginis stosowane w połączeniu to kompleksowy, ziołowy lek na prostatę.
Ziołowe krople Venol stosowane razem z kroplami na nerki Solidaginis stanowią doskonałe połączenie naturalnych wyciągów
roślinnych w leczeniu prostaty, szczególnie w początkowych stadiach przerostu gruczołu krokowego.
Teraz oba leki można dostać w bonifraterskiej aptece z dostawą do domu.

Skład kropli Venol:
Substancją czynną leku jest nalewka (1: 3-4) złożona, otrzymana z mieszaninyczterech substancji roślinnych: kwiatu kasztanowca
(Aesculus HippocastanumL., flos) / liścia miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobaL., folium) / kwiatu rumianku (Matricaria ChamomillaL.,
flos) / kwiatu nagietka (Calendula officinalisL., flos) (1/1/1/1).Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V)

Właściwe stosowanie leku Krople Venol:
Dorośli (lek Venol jest przeznaczony dla osób po 18 r.ż) i osoby w podeszłym wieku - zalecana dawka jednorazowa to 30 do 40 kropli.
Przyjmować 3 razy na dobę po posiłku. Odmierzoną porcję leku rozcieńczyć połową szklanki wody i wypić.
Jeśli podczas stosowania leku objawy utrzymują się dłużej niż 21 dni albo wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy
zasięgnąć porady lekarza.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Krople Venol mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie stwierdzono
niepożądanego działania leku, jednak ze względu na obecność w leku wyciągu z liścia miłorzębu japońskiego, mogą pojawić się:
zaburzenia żołądka i jelit, bóle i zawroty głowy, reakcje alergiczne.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią
jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Działania niepożądane
można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przechowywanie Kropli Venol:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C. ZIołowe Krople Venol to produkt
naturalny i podczas przechowywania może pojawić się niewielki osad. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 21 dni

Uwagi:
Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.
Nie zaleca się podawania leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Lek zawiera alkohol i może w niewielkim stopniu obniżyć sprawność psychofizyczną.
Jednorazowa dawka leku (od 30 do 40 kropli) stanowi odpowiednik około 21 ml piwa lub 9ml wina. Lek jest szkodliwy dla osób z
chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią i u osób z grup
wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Należy ostrożnie stosować u osób z zaburzonym krzepnięciem
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krwi. Krople Venol zawierają wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, dlatego mogą powodować wydłużenie czasu krwawienia. Zaleca się
przerwanie przyjmowania leku na 14 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ostrożność powinni zachować także pacjenci
nadwrażliwi na rośliny z rodziny astrowatych
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