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Cena: 17,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: wyciąg gęsty z ziela przymiotna kanadyjskiego (Erigeroni canadensis herbae extractum spissum). Jedna tabletka
zawiera 50mg wyciągu gęstego z ziela przymiotna kanadyjskiego DER 30-40:1, ekstrahent 96 % V/V etanol oraz substancje pomocnicze:
sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian.

Działanie
Tradycyjnie produkt leczniczy Hemorigen stosuje się jako wsparcie leczenia drobnych stłuczeń oraz powstałych po łagodnych urazach
siniaków. Substancją czynną leku jest wyciąg gęsty z ziela przymiotna kanadyjskiego. Hemorigen to roślinny produkt leczniczy, którego
skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Hemorigen przeznaczony do stosowania wspomagającego leczenie drobnych stłuczeń oraz siniaków (krwawe
podbiegnięcie), które powstały w wyniku łagodnych urazów.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Możliwość zastosowania leku u osób z żylakami, żylakami odbytu oraz przewlekłą niewydolnością żylną należy koniecznie
omówić z lekarzem. Lek zawiera sacharozę – osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować możliwość
zastosowania leku z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 18. roku życia. Nie stosować u
kobiet w ciąży i u matek karmiących piersią. Nie stosować w przypadku zakrzepicy i choroby zakrzepowej żył. Nie jest zalecane
stosowanie w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych.
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Dawkowanie 
Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Dorośli: przyjmować 1-2 tabletki trzy razy na dobę.
Maksymalna dobowa dawka: 6 tabletek. Nie stosować dłużej niż 3-4 dni.
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