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Figura 1 z senesem fix, zioła do zaparzenia, 20 saszetek
 

Cena: 9,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 toreb.a 3g

Postać saszetki

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Figura 1 z senesem fix, zioła do zaparzenia, 20 saszetek

Regulacja procesów przemiany materii, usprawnienie pracy przewodu pokarmowego, zmniejszenie wchłaniania zbędnych kalorii,
ułatwienie wypróżnienia,usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.

Wskazania:
Jako środek przeczyszczający stosowany w zaparciach i pomocniczo w leczeniu nadwagi.

Skład:
liść senesu, kwiat hibiskusa, mieszanka owocowa (owoc bzu czarnego, wytłoki jabłkowe, owoc porzeczki czarnej, owoc róży)

Jedna torebka 3g zawiera 900mg liści senesu co odpowiada 22,5mg związków antrapochodnych w przeliczeniu na sennozyd B.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować Figury 1 jeśli występują następujące schorzenia: niedrożność jelit, stany zapalne jelit (choroba Crohna, owrzodzenie
jelit, stany zapalenie wyrostka robaczkowego), bóle brzucha o nieznanej przyczynie, odwodnienie organizmu, zaburzenia równowagi
elektrolitowej (głównie obniżenie stężenia jonów potasowych w osoczu krwi), niewydolność nerek, krwawienia miesiączkowe

Dawkowanie:
1 torebkę zalać 3/4 szklanki wrzącej wody i naparzać pod przykryciem (w termosie lub naczyniu z przykryciem) ok. 10 min.
Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu. Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10 godzinach (następnego
dnia rano). Zaleca się wypić początkowo połowę przygotowanego naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi można zastosować
cały przygotowany napar. W przypadku gdy połowa zalecanej dawki wykazuje działanie przeczyszczające nie zwiększać dawki.

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