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Krople żołądkowe T, płyn doustny, Herbapol Kraków, 35 ml
 

Cena: 5,78 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 ml

Postać płyn doust.

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

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krople żołądkowe T, płyn doustny, produkt złożony.

Wskazania:
Produkt tradycyjnie stosuje się jako środek poprawiający trawienie w niestrawności i braku łaknienia.
Pomocniczo w stanach skurczowych żołądka i dwunastnicy.

Skład jakościowy i ilościowy:
1 ml [co odpowiada 0,9g] płynu doustnego zawiera:
0,25 ml Valerianae tinctura (nalewka kozłkowa) - nalewka z Valeriana officinalis L. s.l., radix (korzeń kozłka) (1:5), ekstrahent: etanol 70%
(V/V);
0,25 ml Menthae piperitae tinctura (nalewka miętowa) – nalewka złożona z nalewki z Mentha x piperita L., folium (liść mięty pieprzowej)
(1:20),
ekstrahent: etanol 90% (V/V) - 0,24 ml oraz Menthae piperitae aetheroleum (olejek eteryczny miętowy) – 0,01 ml;
0,25 ml Amara tinctura (nalewka gorzka) – nalewka złożona (60/60/50) z Gentiana lutea L., radix (korzeń goryczki),
Menyanthes trifoliata L., folium (liść bobrka), Citrus aurantium L., ssp. aurantium, epicarpium et mesocarpium (owocnia pomarańczy
gorzkiej) (1:5), ekstrahent: etanol 70% (V/V);
0,25 ml Hyperici tinctura (nalewka z dziurawca) - nalewka z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (1:5), ekstrahent: etanol
70% (V/V).
Produkt zawiera ok. 70% (V/V) etanolu.

Dawkowanie
Dzieci i młodzież: nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat. 

Dorośli: tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania u osób dorosłych:
W niestrawności doustnie jednorazowo 50 kropli (ok. 2,5 ml), co odpowiada 1/2 łyżeczki produktu, rozcieńczyć w 1/4 szklanki wody, w
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przypadku wystąpienia dolegliwości.
W przypadku braku łaknienia 50 kropli (ok. 2,5 ml), co odpowiada 1/2 łyżeczki produktu, rozcieńczyć w 1/4 szklanki wody, 30min. przed
posiłkiem od 3 do 4 razy na dobę.

Sposób podawania:
Lek przeznaczony jest do podawania doustnego.

Przeciwwskazania:
Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
Nadwrażliwość na substancje czynne lub mentol.

Zawartość opakowania: 35 ml

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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