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Doppelherz, Energovital Tonik K, 1000ml
 

Cena: 48,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn doustny

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Doppelherz, Energovital Tonik K, 1000ml

ZASTOSOWANIE:
Tradycyjny ziołowy produkt leczniczy o składzie zgodnym z nowymi wymaganiami unijnymi dotyczącymi produktów ziołowych. Lek
roślinny stosowany tradycyjnie jako środek wspomagający czynność serca i układu krążenia w szczególności w stanach napięcia
nerwowego.

DZIAŁANIE:
Wyciąg z głogu zwiększa wydolność serca.
Wyciąg z rozmarynu wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe.
Wyciągi z waleriany i melisy działają uspokajająco i tonizująco na serce i układ nerwowy.
Zawiera 17% alkoholu

DAWKA DOBOWA LEKU (60 ML) ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:
Wyciąg z owoców głogu (1:1) 1200 mg
Wyciąg z owoców głogu (1:2) 660 mg
Wyciąg z korzenia waleriany (1:1) 300 mg
Wyciąg z liści melisy (1:1) 300 mg
Wyciąg z liści rozmarynu (1:1) 300 mg

SPOSÓB UŻYCIA:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dorośli: stosować po 20 ml Doppelherz Energovital Tonik K 3–4 razy na dobę, podczas posiłków i przed snem. Preparat można
stosować do 2 tygodni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią – należy skonsultować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
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