SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Ziele dziurawca 50 g (Flos)
Cena: 3,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 g

Postać

Surowce zielarskie

Producent

FLOS

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Hyperici herba

Opis produktu
Skład
Ziele dziurawca – Hyperici herba
Wskazania i działanie
łagodzi dolegliwości trawienne
łagodzi ból związany z urazami skórnymi.
doustnie - wspomagająco w dolegliwościach trawiennych jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych.
zewnętrznie - do okładów i przemywań w drobnych urazach skóry (zadrapania, otarcia naskórka).
Dawkowanie
Dorośli: 2 płaskie łyżeczki ziela (ok. 2 g) zalać szklanką (ok. 200 ml) wrzącej wody , przykryć i odstawić na 10 min., przecedzić. Wypić
sporządzony napar. Napar pić 2 razy dziennie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 szklanki naparu dziennie (4 g ziela).
Przeciwwskazania
Uczulenie na dziurawiec lub inne rośliny z rodziny Dziurawcowatych. Nadwrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe, wysoka
gorączka, znaczne uszkodzenie wątroby. Nie stosować u osób po przeszczepach narządów. Nie stosować u dzieci do 12 roku życia, u
dzieci starszych po konsultacji z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Działania niepożądane:
Możliwe uczulenie na światło słoneczne i promieniowanie UV (solaria), zwłaszcza u osób o jasnej karnacji. Objawami są wysypka,
swędzenie i zaczerwienienie skóry. Objawy mogą pojawić się w ciągu 24h od ekspozycji na światło. Przyjmowanie dawek powyżej 6g
może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, nudności, niepokój, bóle głowy lub reakcje uczuleniowe. W przypadku
wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i poinformować o nich lekarza.
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Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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