
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Krople miętowe krop.doustne 35 g
 

Cena: 2,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 g

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Menthae piperitae tinct.

Opis produktu
 

O produkcie
Krople miętowe, 35g

Krople miętowe, 35g - opis produktu
Wskazania: tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych dolegliwościach trawiennych, takich jak: niestrawność i
wzdęcia oraz pomocniczo w stanach skurczowych w obrębie jelit.

Skład: 1g kropli zawiera: nalewka miętowa (Menthae piperitae tinctura) o zawartości olejku miętowego nie mniej niż 5,0%, DER 1:19,7-21,
ekstrahent: etanol 90% (V/V) 1g. Lek zawiera: 80% - 86% (v/v) etanolu.

Działanie: rozkurczające.

Dawkowanie: podanie doustne. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: stosuje się po 20-50 kropli (co odpowiada około 0,8-2ml) 3-5 razy na
dobę. Lek można stosować po rozcieńczeniu z wodą lub na łyżkę cukru. U dzieci w wieku 6-12 lat przed użyciem zaleca się zasięgnięcia
opinii lekarza.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne (liść mięty lub mentol). Nie stosować w chorobach dróg żółciowych na
przykład: w zapaleniu dróg żółciowych, kamicy żółciowej. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową. Nie zaleca się stosowania w
refluksie żółądkowo-przełykowym (zgaga).

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

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

Opakowanie:
35g

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A..
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław.
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