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Homeogene 9 tabl * 60 szt
 

Cena: 18,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Homeogene 9 to lek stosowany w leczeniu bólu gardła i chrypki.

Skład
(1 tabletka): Mercurius solubilis Hahnemanni 3CH 0.667 mg, Pulsatilla 3CH 0.667 mg, Spongia tosta 3CH 0.667 mg, Bryonia 3CH 0.667
mg, Bromum 3CH 0.667 mg, Belladonna 3CH 0.667 mg, Phytolacca decandra 3CH 0.667 mg, Arum triphyllum 3CH 0.667 mg, Arnica
montana 3CH 0.667 mg.

Substancje pomocnicze: sacharoza, guma arabska, talk, stearynian magnezu.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: ssać powoli 1 tabletkę co godzinę między posiłkami, wydłużając przerwy w miarę następowania poprawy.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby, po uzyskaniu poprawy zmniejszyć dawkowanie do 3 razy po 1 tabletce. Nie stosować
dłużej niż kilka dni.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działanie
Jest lekiem stosowanym w leczeniu bólu gardła i chrypki.

Wskazania
Bóle gardła.
Chrypka.

Przeciwwskazania
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Leku HOMEOGENE 9 nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek
z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek HOMEOGENE 9 zawiera w swoim składzie sacharozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy
skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Przechowywać w temp. nie wyższej niż 25C.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Przed zastosowaniem leku u dzieci między 6-12 rokiem życia należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny
dolegliwości.
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