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Melisal forte, syrop, 125g
 

Cena: 21,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Substancja czynna w 100g syropu: wyciąg płynny złożony z: liścia melisy, kwiatostanu głogu, korzenia arcydzięgla – 10g. Ekstrahent:
etanol 60 % (v/v). Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki, olejek eteryczny cytronelowy.

Działanie
Roślinny lek o działaniu uspokajającym tradycyjnie stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Syrop Melisal Forte to produkt
leczniczy, który zawiera wyciąg z trzech ziół – liści melisy, kwiatostanu głogu i korzenia arcydzięgla. Jest to preparat, którego
skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i bezpieczeństwie.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Melisal Forte syrop wskazany do stosowania w leczeniu łagodnych stanów napięcia nerwowego. Lek dla dorosłych
oraz młodzieży powyżej 12. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Bez konsultacji z lekarzem nie podawać dzieciom poniżej 12. roku życia. Możliwość stosowania leku u kobiet w ciąży i u matek
karmiących piersią należy omówić z lekarzem. Lek zawiera sacharozę (około 12g w jednej łyżce) – należy to wziąć pod uwagę w
przypadku chorych na cukrzycę i w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów. Lek zawiera małą ilość alkoholu (etanolu) –
mniej niż 100mg na dawkę. Ze względu na zawartość korzenia arcydzięgla należy bezwzględnie unikać ekspozycji na promienie UV
(arcydzięgiel zawiera furanokumaryny, które uwrażliwiają skórę na światło). Lek działa uspokajająco, dlatego nie jest zalecane
prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn po przyjęciu dawki leku.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.
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Dawkowanie 
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Dzieci powyżej 12. roku życia, dorośli: stosować po jednej
łyżce stołowej (15ml) 2-3 razy na dobę. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje wrażenie za słabego lub za silnego działania
leku.
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