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Krople żołądkowe doustne, 35 g
 

Cena: 3,05 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 g

Postać krop.doust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krople żołądkowe to produkt leczniczy przeznaczony do stosowania stosowania tradycyjnie w niestrawności i zaburzeniach trawienia.

Działanie:
Krople żołądkowe pobudzają łaknienie i wydzielanie soku żołądkowego oraz wykazują łagodne działanie rozkurczające (wiatropędne).

Wskazania:
Zaburzenia trawienia, brak łaknienia, niestrawność.

Sposób stosowania i droga podania:
Podanie doustne.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 15 kropli w kieliszku wody, stosować od 3 do 6 razy na dobę, 30 minut przed jedzeniem.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na etykiecie lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty.

Składniki:
Substancje czynne: nalewka z korzenia kozłka (Valerianae tinctura), nalewka z mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura), intrakt z
ziela dziurawca (Hyperici intractum) i nalewka gorzka (Amara tinctura).

100 g produktu zawiera: 25 g nalewki z korzenia kozłka (Valerianae tinctura DER 1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70 % (V/V), 25 g nalewki z
mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura DER 1:18-20) , ekstrahent: etanol 90 % (V/V), 25 g intraktu z ziela dziurawca (Hyperici
intractum DER 1:1) ekstrahent: etanol 70 % (V/V) i 25 g nalewki gorzkiej (Amara tinctura DER 1:3,8-4,5), ekstrahent: etanol 70 % (V/V).
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Produkt zawiera 65-72 % V/V etanolu.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Krople żołądkowe:
- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy.
- u dzieci poniżej 12 lat.

Opakowanie: 35 g

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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