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Boiron, Actaea racemosa (Cimicifuga) 5CH, granulki 4g
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BOIRON S.A.

Opis produktu
 

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego
wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu
informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wskazania

Ból głowy - związany z zaburzeniami miesiączkowania, bóle w okolicy potylicznej, promieniujące do oczu, bóle głowy z uczuciem
gniecenia, które zmniejszające się pod wpływem zimnego powietrza (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Bóle jajników - występują bardzo silne bóle w okolicy jajników promieniujące w górę i w dół, w okresie dojrzewania, zaburzenia
miesiączkowania. Bóle nasilają się przed menstruacją.
Ciąża - w przypadku bólów występujących w 3 trymestrze. Towarzyszą temu obawy ciężarnej, że poród nie będzie przebiegał
prawidłowo. Dotyczy to kobiet pobudzonych, mających bóle spastyczne.
Dolegliwości reumatyczne - bóle reumatyczne i uczucie sztywnienia w okolicy kręgosłupa szyjnego. Bóle mięśniowe są ostre i
przeszywające jak od uderzenia prądu, bóle w okolicy ścięgna Achillesa. Stan pogarsza się podczas miesiączki, pod wpływem
zimna i wilgoci zaś poprawia się pod wpływem ciepła.
Dolegliwości ze strony szyi - kręcz szyi - bóle zlokalizowane są w okolicy karku głównie na poziomie pierwszych kręgów
piersiowych i nasilają się pod wpływem wilgoci (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).  Nerwobóle szyi - ból połączony jest ze
skurczem i sztywnością zwłaszcza na poziomie trzeciego kręgu szyjnego i trzeciego kręgu piersiowego.
Sztywność mięśniowa - u osób, u których występują bóle mięśni czworobocznych, zaburzenia widzenia i stany napięcia
nerwowego.

Skład

Actacea racemosa 5CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z
lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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