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Fix Świetlik FLOS, 30 sasz.
 

Cena: 24,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 30 sasz. po 2 g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent FLOS ZAKŁ.KONF.ZIÓŁ ELŻBIETA I JAN
GŁĄB SP.J.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Euphrasia officinalis

Opis produktu
 

Ziele świetlika w saszetkach do zaparzania do stosowania wspomagająco przy podrażnieniach brzegów powiek i spojówek.

Wskazania:
Środek wspomagający przy podrażnieniach spojówek i brzegów powiek.

Składniki:
1 torebka zawiera: substancja czynna: ziele świetlika (Euphrasiae herba) 2,0 g.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2 saszetki zalać 1 szklanką wrzącej wody, następnie zaparzać przez 15 minut pod przykryciem. Napar stosować zewnętrznie, w formie
okładów lub do przemywania brzegów oka za pomocą nasączonych jałowych gazików.

Dorośli: przemywanie brzegów lub okłady na oko powtarzać do 3 razy dziennie. Do każdego oka należy używać osobnego gazika.

Środki ostrożności:
Stosować tylko świeżo przygotowany napar i jałowe gaziki.
Nie zaleca się stosowania Fix Ziele świetlika w czasie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem
leku. 

Opakowanie: 30 saszetek x 2g
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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