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

ZIELE KRWAWNIKA KAWON 50g
Cena: 3,63 PLN

Opis produktu
ZIELE KRWAWNIKA 50g
Zastosowanie:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w braku łaknienia jako środek pobudzający apetyt; w objawowym leczeniu łagodnych,
skurczowych dolegliwości żołądkowo - jelitowych, w tym wzdęć i oddawania wiatrów; w objawowym leczeniu łagodnych, skurczowych
dolegliwości związanych z okresem menstruacji; miejscowo w leczeniu niewielkich powierzchniowych uszkodzeń skóry. Krwawnik to
tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.
Skład:
1 g produktu leczniczego zawiera 1 g ziela krwawnika (Achillea millefolium L., herba).
Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:
Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:
Przy braku łaknienia oraz w dolegliwościach żołądkowo - jelitowych: 1 - 2 łyżki stołowe ziela krwawnika (2 – 4 g) zalać szklanką (250 ml)
wrzącej wody i pozostawić na 15 – 20 minut. Pić po szklance naparu 3 - 4 razy dziennie pomiędzy posiłkami. W przypadku braku
łaknienia przyjmować 30 minut przed posiłkiem.
W dolegliwościach związanych z okresem menstruacji:
0,5 - 1 łyżki stołowej ziela krwawnika (1 - 2 g) zalać szklanką (250 ml) wrzącej wody i pozostawić na 15 – 20 minut. Pić po szklance
naparu 2 - 3 razy dziennie.
Do okładów przy niewielkich powierzchownych uszkodzeniach skóry: 1˝ - 2 łyżki stołowe ziela krwawnika (ok.3,5g) zalać szklanką (250
ml) wrzącej wody, zaparzać 10 minut pod przykryciem. Opatrunek ze świeżo przygotowanego naparu stosować na uszkodzoną
powierzchnię skóry 2-3 razy dziennie.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na ziele krwawnika i inne rośliny z rodziny astrowatych - Asteraceae (dawniej złożonych Compositae).
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli podczas stosowania leku objawy
nasilą się należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku stosowania na skórę: należy skonsultować się z lekarzem
jeżeli wystąpią objawy zakażenia skóry (zaczerwienienie, opuchlizna ból, ropna wydzielina w miejscu rany). Jeżeli objawy nie ustępują w
czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.
Ciąża i karmienie piersią:
Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i laktacji nie jest zalecane.
Czas stosowania:
Przy braku łaknienia oraz w dolegliwościach żołądkowo - jelitowych: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie pomimo
stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W dolegliwościach związanych z okresem
menstruacji oraz przy stosowaniu na skórę: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień pomimo stosowania produktu leczniczego,
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Działania niepożądane:
Reakcje alergiczne skóry. Ich częstotliwość nie jest znana. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy
poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
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