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Melisana Klosterfrau płyn doustny 235ml
 

cena: 25,83 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 235 ml

Postać płyn doustny, płyn na skórę

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU VETRI.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Stany złego samopoczucia o podłożu psychosomatycznym z objawami: nadmiernej
wrażliwości na zmiany pogody, zaburzenia czynności żołądka i jelit na tle nerwowym (wzdęcia,
bóle brzucha).

Preparat może być również stosowany wspomagająco jako zmniejszający odczuwanie
objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem liść melisy
(Melissa officinalis L.), kłącza omanu (Inula helenium L.), korzeń arcydzięgla (Angelica
archangelica L.), kłącze imbiru (Zingiber officinale Roscoe), kwiat goździków (Syzygium
aromaticum L.), kłącze galangi (Alpinia officinarum), owoc pieprzu czarnego (Piper nigrum L.),
korzeń goryczki (Gentiana lutea L.), owocnia pomarańczy (Citrus aurantium L.), kora
cynamonowca (Cinnamomum cassia Blume), kwiatów cynamonowca (Cinnamomum verum
J. Presl), owoce kardamonu (Elettaria cardamomum Maton).
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100 ml zawiera olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem z 4,04 g mieszanki: liści melisy
10,48%, kłącza omanu 13,96%, korzeń arcydzięgla 13,96%, kłącze imbiru 13,96%, kwiat
goździków 5,57%, kłącze galangi 5,57%, owoc pieprzu czarnego 1,39%, korzeń goryczki 13,96%,
owocnia pomarańczy 13,96%, kora cynamonowca 6,28%, kwiatów cynamonowca 0,7%, owoce
kardamonu 0,2%.

Substancje pomocnicze: alkohol etylowy 66,8%

Sposób użycia:

Dorośli: 5-10 ml 1-3 razy na dobę. Maksymalnie 25 ml na dobę.

Przeciwwskazania:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub na
substancję pomocniczą leku,
jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i jelit,
jeśli pacjent cierpi na schorzenia wątroby,
jeśli pacjent cierpi na epilepsję,
u dzieci i młodzieży,
u kobiet ciężarnych i karmiących piersią,
u osób z chorobą alkoholową,
u osób po udarach mózgu,
na uszkodzoną skórę np. po oparzeniach, w wyprysku i ranach otwartych,
jeśli u pacjenta występują choroby skóry.

 

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

nudności i zgaga,
zmęczenie.

 

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

zawroty głowy.

 

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

uczucie ciepła.
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Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe: 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą
zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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