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Rumianek fix, Zielnik apteczny, 30 saszetek
 

Cena: 6,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 toreb.

Postać saszetki

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Rumianek fix, Zielnik apteczny, 30 saszetek

Rumianek w postaci fix, stosuje się jako tradycyjny środek w dolegliwościach pokarmowych, tj. zaburzeniach trawienia, w
umiarkowanych kurczach w obrębie jamy brzusznej, uczuciu pełności lub wzdęciach, w nadmiernym gromadzeniu gazów. Zielnik
apteczny.

Skład:
1 saszetka zawiera 1,5 g koszyczka rumianku.

Działanie:
Napar z koszyczka rumianku stosuje się doustnie jako tradycyjny środek w dolegliwościach pokarmowych, tj. zaburzeniach trawienia, w
umiarkowanych kurczach w obrębie jamy brzusznej, uczuciu pełności lub wzdęciach, w nadmiernym gromadzeniu gazów. Zewnętrznie
jako tradycyjny środek: w umiarkowanych stanach zapalnych oraz podrażnieniach skóry i błon śluzowych, w tym jamy ustnej i dziąseł,
okolic odbytu oraz narządów płciowych.

Sposób użycia:
2 saszetki koszyczka rumianku zalać ¾ szklanki wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 5 minut i przecedzić. Dorośli: pić 3 –
4 razy dziennie po ¾ szklanki naparu.

Dzieci: pić 3 – 4 razy dziennie następujące ilości naparu:
niemowlęta od 1 do 12 miesiąca życia: po 50 ml,
małe dzieci od 1 do 5 lat: po 75 ml,
dzieci od 6 do 12 lat: po 100 ml.

Zewnętrznie do okładów lub płukania: stosować napar przygotowany jak do podania doustnego. Do nasiadówek: stosować napar
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przygotowany z 3 saszetek na 1 litr wody.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceuta, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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