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HEEL Klimakt-Heel tabl. 50 tabl.
 

Cena: 24,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent HEEL POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Heel-Klimakt T to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi. Heel-Klimakt T stosuje się wspomagająco podczas
leczenia objawów menopauzy, jak np. uderzenia gorąca, zmiany nastroju, pocenie nocne.

Skład
Substancjami czynnymi są: Lachesis D12, Sanguinaria canadensis D6, Sepia officinalis D4, Simarouba cedron D4, Stannum metallicum
D12, Strychnos ignatii D4, Sulfur D4.

1 tabletka zawiera: 90 mg Lachesis D12, 30 mg Sanguinaria canadensis D6, 30 mg Sepia officinalis D4, 30 mg Simarouba cedron D4, 60
mg Stannum metallicum D12, 30 mg Strychnos ignatii D4, 30 mg Sulfur D4.

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu, laktoza.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Produkt leczniczy przeznaczony dla kobiet dorosłych.
Zalecana dawka to 1 tabletka rozpuszczana w ustach 3 razy dziennie. Heel-Klimakt T należy przyjmować między posiłkami.
Jeśli pomimo stosowania leku objawy nie ustępują, należy poradzić się lekarza.

Wskazania
Heel-Klimakt T jest lekiem homeopatycznym, który wspomaga leczenie objawów menopauzy, typu: uderzenia gorąca, pocenie nocne,
zmiany nastroju.

Produkt przeznaczony dla dorosłych kobiet.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku:
jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość, na którykolwiek składnik produktu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zanotowano odosobnione przypadki przejściowych reakcji alergicznych ze strony skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek przeznaczony dla kobiet dorosłych.

Heel-Klimakt T zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję na niektóre cukry powinni skontaktować się z lekarzem
przed zastosowaniem tego leku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Heel-Klimakt T nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek przeznaczony dla kobiet dorosłych.
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