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Homeovox tabl. 60szt struny głosowe i
 

Cena: 16,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Boiron Homeovox to homeopatyczny lek w postaci tabletki do ssania stosowany na chrypkę oraz podczas nadwyrężenia strun
głosowych.

Skład
Substancjami czynnymi są: Aconitum napellus 3CH, Arum triphyllum 3CH, Ferrum phosphoricum 6CH, Calendula officinalis 6CH,
Spongia tosta 6CH, Belladonna 6CH, Mercurius solubilis Hahnemanni 6CH, Hepar sulfuris calcareum 6CH, Kalium bichromicum 6CH,
Populus candicans 6CH, Bryonia dioica 3CH.

1 tabletka zawiera: Aconitum napellus 3CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum 6CH 0,091 mg, Calendula
officinalis 6CH 0,091 mg, Spongia tosta 6CH 0,091 mg, Belladonna 6CH 0,091 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni 6CH 0,091 mg,
Hepar sulfuris calcareum 6CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6CH 0,091 mg, Populus candicans 6CH 0,091 mg, Bryonia dioica 3CH
0,091 mg.

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu, guma arabska, żelatyna, wosk biały, wosk
Carnauba.

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.

Lek do stosowania doustnego.

Dawkowanie:
Dzieci od 6 do 12 lat: według zaleceń lekarza.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
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dzień przed oraz w dniu długotrwałego wysiłku strun głosowych (mówienie, śpiewanie) należy ssać powoli 2 tabletki 4 razy dziennie.
w przypadku wystąpienia chrypki lub zaniku głosu, ssać powoli po 2 tabletki co godzinę, zwiększając w miarę poprawy odstępy
pomiędzy przyjmowaniem leku.
Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek w ciągu 24 godzin.

Wskazania
Wskazaniem do stosowania Boiron Homeovox jest chrypka oraz stany nadwyrężenia strun głosowych (mówienie, śpiewanie).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku:
jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera laktozę i sacharozę, więc w przypadku nietolerancji niektórych cukrów przed zażyciem produktu należy skonsultować się z
lekarzem.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

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.
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