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NASIONA LNU - 250g HERBAPOL
 

Cena: 4,19 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 250 G

PRODUCENT HERBAPOL-LUBLIN S.A.

REJESTRACJA Lek ziołowy

SUBSTANCJA
CZYNNA

Lini semen

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek ziołowy

PRODUCENT: Herbapol Lublin

ILOŚĆ: 250g

Nasiona lnu

DZIAŁANIE:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w objawowym leczeniu łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych,
objawiających się uczuciem dyskomfortu.

DAWKOWANIE:
Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: ½-1 łyżki (ok. 5-10 g) nasion lnu zalać 1 szklanką (ok. 250 ml) letniej wody,
doprowadzić do wrzenia, gotować przez ok. 15 minut, ostudzić i przecedzić. Pić do 3 razy na dobę po 1 szklance na ½ do 1 godziny
przed posiłkiem. Produkt śluzowy można przyjmować z nasionami lub bez. Podczas przyjmowania każdej dawki produktu leczniczego
należy zawsze wypijać co najmniej 150 ml płynu. Dzieci Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu
u dzieci poniżej 12 lat. Sposób podawania Podanie doustne. Czas stosowania Jeśli podczas stosowania produktu objawy utrzymują się
dłużej niż 1 tydzień, należy skontaktować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

SKŁAD:
1 g produktu zawiera 1 g Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu).
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OSTRZEŻENIA:
Należy monitorować stosowanie leku przez pacjentów wycieńczonych oraz osoby w podeszłym wieku. Badania na zdrowych kobietach
wskazują na możliwe działanie estrogenne podczas długotrwałego stosowania nasion lnu i z tego powodu nie zaleca się stosowania
produktu leczniczego u kobiet z nowotworami zależnymi od hormonów. Dzieci Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca
się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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