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Boiron, Anacardium orientale 15CH, 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.

Skład

Anacardium orientale 15CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 1 - 2 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Wskazania

Bulimia - występuje u osób otyłych, które twierdzą m.in. że jedzenie działa na nich uspokajająco i zmniejsza dolegliwości. Lek ten
można traktować jako środek regulujący łaknienie. Jednak samo uczucie głodu i sytości jest problemem złożonym i trudno
wykluczyć jest działanie placebo leku. Wówczas lek należy przyjmować w rozcieńczeniu 15 CH lub 30 CH, po 5 granulek około
godziny 10 i 17 oraz w momencie napadu wilczego głodu (lek stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH).

 

Kłopoty z adaptacją szkolną - dziecko czuje nadmierne zmęczenie po najmniejszym wysiłku intelektualnym, ma słabą pamięć.
Dziecko może być depresyjne, zobojętniałe, przeczulone i drażliwe, może przeklinać. Poprawa następuje po spożyciu posiłku.

 

Zaburzenia pamięci,osłabienie pamięci i bóle głowy - występują problemy z pamięcią, bóle głowy, które są spowodowane
przemęczeniem umysłu (okres dojrzewania). Lek należy podawać w rozcieńczeniu 15 CH lub 30 CH, po 5 granulek każdego
ranka po przebudzeniu. Wraz z poprawą należy zwiększać odstępy pomiędzy kolejnymi przyjęciami leku (lek stosowany w
potencji 15 CH lub 30 CH).

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

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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