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Melisana KLOSTERFRAU 155 ml. i
 

Cena: 15,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 155 ml

Postać płyn doustny, płyn na skórę

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU VETRI.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Melisana Klosterfrau jest preparatem do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Wewnętrznie:
pomocniczo w nerwicach, stanach napięcia i podniecenia, niepokoju, utrudnionym zasypianiu, bólach głowy, wrażliwości na zmiany
pogody, dolegliwościach sercowych bez przyczyn organicznych, bolesnym miesiączkowaniu i w okresie menopauzy, dolegliwościach
żołądkowo-jelitowych takich jak: niestrawność, uczucie nadmiernej pełności po posiłku, brak łaknienia. Stosuje się też dla złagodzenia
objawów zaziębienia lub grypy.

Zewnętrznie:
w nerwobólach, bólach mięśni, bólach mięśni po wysiłkach, postrzale, zapaleniu dziąseł.

Dawkowanie
Wewnętrznie: o ile nie zalecono inaczej, dawka wynosi 1 do 3 łyżeczek preparatu Melisana Klosterfrau rozcieńczonego co najmniej
podwójną ilością wody lub innego płynu, względnie podawanego na cukrze. Zewnętrznie: o ile nie zalecono inaczej, stosuje się lek
nierozcieńczony lub rozcieńczony najwyżej podwójną ilością wody. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Skład:
wyciąg z liścia melisy
wyciąg z korzenia arcydzięgla
wyciąg z kłącza imbiru
wyciąg z kory cynamonowca
wyciąg z owoców pieprzu czarnego
wyciąg z kłącza omanu
wyciąg z kwiatów goździków
wyciąg z kłącza galangi
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wyciąg z korzenia goryczki
wyciąg z owocni pomarańczy
wyciąg z owoców kardamonu
wyciąg z kwiatów stręczyca

Uwaga! Nie należy podawać dzieciom.

Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie
ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Możliwe skutki uboczne
Ze względu na obecność alkoholu w preparacie działanie innych leków może być upośledzone lub wzmocnione.Należy liczyć się z
możliwością zmniejszenia szybkości reakcji przy obsługiwaniu maszyn i przy prowadzeniu samochodu.

Poinformuj lekarza
Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, wrzody żołądka i/lub dwunastnicy (nie należy wówczas stosować), zaburzenia
czynności wątroby, chorobę alkoholową.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia
piersią.
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