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Link do produktu: https://sklep.kawon.com.pl/borowka-czernica-owoc-express-30x2g-p-104.html

Borówka czernica owoc Express
30x2g
Cena

14,50 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Kod producenta

0814

Kod EAN

5909990213184

PKWiU

21.20.13.0

Opis produktu
OWOC BORÓWKI CZERNICY Myrtilli fructus siccus

Postać farmaceutyczna: Zioła do zaparzania w saszetkach

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2,0g

Skład: 100 g produktu zawiera 100 g owoców borówki czernicy (Myrtilli fructus)

Wskazania do stosowania: Napar stosowany jest wspomagająco w biegunkach.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na owoc borówki czernicy

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Wprzypadku wystąpienia bólów brzucha, gorączki, nudności,
wymiotów, stwierdzenia obecności w stolcu śluzu, ropy, krwi lub wystąpienia innych niepokojących
objawów należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 1-2 dniach
stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci, biegunkę u
dzieci powinien leczyć lekarz.

Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych
należy zaprzestać przyjmowania leku i poinformować o nich lekarza.
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Interakcje: Nie stosować łącznie z lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna i pochodne), lekami
zawierającymi kwas acetylosalicylowy, ponieważ zwiększa się ryzyko krwawień.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie
zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn: Brak danych.

Sposób użycia: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 saszetki (4 g) owoców zalać szklanką (200 ml) wrzącej
wody, naparzać pod przykryciem lub w termosie 20 minut. Pić po 1 szklance naparu 2 – 3 razy dziennie.
Stosować zawsze świeży napar

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w
zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż o 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu
obcych zapachów.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty

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 farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu
lub zdrowiu.
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