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LEHNING Rexorubia gran. 350 g
 

Cena: 34,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 350 g

Postać granulki

Producent LEHNING LABORATOIRES

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Natrum sulfuricum D3 – 4.2g, Silicea D3 – 14g, Calcarea carbonica D2 – 14g, Calcarea iodata D4 – 7g , Calcarea phosphorica D2 – 14g,
Natrum phosphoricum D2 – 7g, Magnesium phosphoricum D2 – 4,2 g, Ferrum phosphoricum D2 – 4,2g, Rubia D2 – 14g, Juglans pulv.
D2 – 14g, Sacchar. off. ad 350g.

Działanie:
Granulat Lehning Rexorubia to lek homeopatyczny do stosowania u dorosłych, dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży i matek
karmiących. Polecany do stosowania jako wsparcie przy demineralizacji kośćca w każdym wieku, w tym u rekonwalescentów, w
profilaktyce osteoporozy i profilaktyce demineralizacji u sportowców. Preparat będzie przydatny w zaburzeniach gospodarki mineralnej,
zwłaszcza przy zaburzeniach wapniowo-magnezowo-fosforanowych. Skład leku tworzy kompozycja biologicznie czynnych składników,
które pomagają wyrównać niedobory mikroelementów oraz soli mineralnych, a także stymulują przyswajanie odpowiednich substancji z
diety. Preparat Lehning Rexorubia nie tylko zapobiega demineralizacji, ale również pomaga łagodzić skutki krzywicy, anemii, próchnicy
zębów, neurastenii oraz łamliwości paznokci i wypadania włosów. Lek cechuje się bardzo dobrą tolerancją, nie powoduje działań
ubocznych.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Lehning Rexorubia wskazany do stosowania w przypadku demineralizacji kośćca, niedoborów soli mineralnych oraz
mikroelementów; w przypadku nadmęczliwości, która ma związek z gwałtownym wzrostem; w przypadku osteoporozy; w przypadku
leczenia złamań; w przypadku ciąży, okresu karmienia piersią; pomocniczo przy uprawianiu sportu. Polecany dla dzieci z zaburzeniami
ząbkowania oraz rozwoju kośćca, dzieci osłabionych, w przebiegu krzywicy oraz w okresie intensywnego wzrostu, a także dla kobiet w
okresie ciąży i laktacji, dla sportowców i rekonwalescentów.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Dawkowanie:
O ile lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, należy stosować taki schemat dawkowania: małe dzieci – jedna łyżeczka leku
rozpuszczona w niewielkiej ilości mleka lub woda, podawać trzy razy dziennie (godzinę przed posiłkiem). Starsze dzieci i dorośli:
przyjmować jedną łyżeczkę preparatu trzy razy dziennie (godzinę przed posiłkiem). Leczniczo: stosować do momentu wyrównania
niedoborów. Profilaktycznie: stosować wiosną i jesienią przez 2-3 miesiące.
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