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NASIONA KOZIERADKI 100g
 

Cena: 3,76 PLN

Opis produktu
 

NASIONA KOZIERADKI 100g

Wskazania: 
Tradycyjnie stosuje się w okresowej utracie apetytu oraz w objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry. Tradycyjny produkt
leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na nasienie kozieradki.
Lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych.
Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

Ze względu na możliwe działanie hipoglikemizujące nasienia kozieradki u pacjentów chorujących na cukrzycę wskazana jest ścisła
kontrola poziomu cukru w trakcie stosowania tego leku. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują
działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia:
Podanie doustne: 1 płaską łyżeczkę (2 g) rozdrobnionego nasienia kozieradki zalać szklanką (250 ml) wrzącej wody, naparzać pod
przykryciem 15 minut. Pić świeżo przygotowany napar do 3 razy na dobę, przed posiłkami jako środek pobudzający łaknienie.
Podanie na skórę: 50g (½ opakowania) rozdrobnionego nasienia kozieradki zalać szklanką (250 ml) wrzącej wody, naparzać pod
przykryciem 15 minut. Otrzymaną papkę stosować jako wilgotny ciepły okład (kataplazm) 2 – 3 razy na dobę.
Czas stosowania: Podanie doustne: Jeżeli objawy utrzymują się powyżej 2 tygodni pomimo stosowania produktu leczniczego należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Podanie na skórę: Jeśli pomimo stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się
dłużej niż tydzień (7 dni) należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane:
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, biegunka) oraz zaburzenia układu nerwowego (zawroty głowy). Częstotliwość
występowania tych objawów nie jest znana. Podanie na skórę: Odnotowano reakcje alergiczne po podaniu miejscowym (obrzęk
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naczynioruchowy twarzy, świszczący oddech) lub po spożyciu (astma, alergiczny nieżyt nosa). Częstotliwość występowania tych
objawów nie jest znana.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

