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Link do produktu: https://sklep.kawon.com.pl/kminek-owoc-50g-p-64.html

Kminek owoc 50g
Cena

3,70 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Kod producenta

0508

Kod EAN

5909990216994

PKWiU

21.20.13.0

Opis produktu
OWOC KMINKU - Carvi fructus

1g/1g, zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: 1g produktu leczniczego zawiera 1gCarum carvi L., fructus (owoc kminku).

Wskazania do stosowania: Wspomagająco jako środek o działaniu łagodnie wiatropędnym w
zaburzeniach trawiennych takich, jak: wzdęcia, uczucie pełności.

Przeciwwskazania: Uczulenie na owoc kminku, rośliny z rodziny selerowatych (Apiaceae, dawniej
baldaszkowatych –Umbelliferae) lub astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych – Compositae). Ze
względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku
życia.

Interakcje: Nieznane.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: W przypadku ostrych bólów brzucha lub jeśli objawy po
przyjmowaniu naparu nasilą się lub nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią: Brak danych dotyczących bezpieczeństwa dlatego nie zaleca się stosowania.
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Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie prowadzono żadnych badań nad wpływem produktu
leczniczego na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: Przygotowanie naparu: 1 płaską łyżeczkę (2,0g)
rozdrobnionych (np. w moździerzu lub młynku) owoców zalać ¾ szklanki (150 ml) wrzącej wody,
pozostawić na 15 minut pod przykryciem, przecedzić. Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Pić w
przypadku wystąpienia lub nasilenia się dolegliwości do 3 razy dziennie po ¾ szklanki (150 ml) świeżo
przygotowanego naparu.

Przedawkowanie: Dotychczas brak doniesień.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub
farmaceuty.

Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail:
ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w
zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu
obcych zapachów. Nie stosować po upływie daty ważności zamieszczonej na opakowaniu.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
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Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

KRAJEWICE 119

63-800 GOSTYŃ

tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

Numer pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: IL-0041/LN

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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