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FITOLIZYNA pasta - 100g
 

Cena: 16,91 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 g (tuba)

POSTAĆ PASTA

PRODUCENT HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O. O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Produkt złożony

Opis produktu
 

Składniki
Agropyron Repens, Betula Alba, Carum Petroselinum, Equisetum Arvense, Solidago Virgaurea

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu u pacjentów, u których występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca lub nerek. Stosowanie u dzieci i
młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane, ponieważ wymagana jest specjalistyczna porada lekarska. Produkt leczniczy zawiera
4% (V/V) etanolu (alkoholu) tzn. do 200 mg etanolu w dawce jednorazowej, co jest równoważne 5 ml piwa, 2 ml wina na dawkę.
Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią,
dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Ze względu na hipoglikemizujące
działanie kozieradki, pacjenci chorzy na cukrzycę powinni monitorować poziom cukru we krwi. Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub
towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem. Produkt zawiera parahydroksybenzoesan etylu (E214), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego). Produkt zawiera skrobię pszeniczną. Produkt odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią). Produktu nie powinni
stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
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Opis
Fitolizyna 100 g (tuba)
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