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Krople nasercowe krople doustne, 35 ml
 

Cena: 5,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 ml

Postać krop.doust.

Producent KRAKOWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Guttae cardiacae

Opis produktu
 

Krople nasercowe to tradycyjny produkt leczniczy wskazany do stosowania w łagodnych dolegliwościach serca na tle nerwicowym.

Skład:
Skład na 100g produktu:
Convallariae tinctura titrata (nalewka z ziela konwalii mianowana) (1:10), ekstrahent etanol 70% (V/V) - 50,0g,
Crataegi inflorescentiae tinctura (nalewka z kwiatostanu głogu) (1:5), ekstrahent etanol 60% (V/V) - 25,0g,
Valerianae tinctura (nalewka z korzenia kozłka) (1:5), ekstrahent etanol 70% (V/V) - 25,0g.
Zawartość etanolu 61,0%-67,0% (V/V).

Wskazania:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych dolegliwościach serca na tle nerwicowym, jako środek wspomagający
pracę serca i układu krążenia.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 25 kropli

Sposób podawania:
Lek przeznaczony do podawania doustnego.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne (nalewka z ziela konwalii mianowana, nalewka z kwiatostanu głogu, nalewka z korzenia kozłka).
Nie stosować u osób chorych na alkoholizm, padaczkę lub ze schorzeniami wątroby.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (w tym nudności).
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Opakowanie: 35 ml (butelka z kroplomierzem)

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - IL-3126/LN

Podmiot odpowiedzialny
Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA
ul. Chałupnika 14
31-464 Kraków

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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lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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