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Boiron, Borax 9CH, granulki 4 g
 

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

Afty

występują w jamie ustnej, na wewnętrznej stronie policzków i na języku, bardzo często u niemowląt. Pęcherzyki są bardzo
bolesne i piekące, mogą krwawić. Pleśniawki mają skłonność do przechodzenia w owrzodzenia. Ból jest szczególnie odczuwany
podczas spożywania potrwaw słonych, kwaśnych lub ciepłych (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

Dawkowanie

5 granulek co godzinę w połączeniu z 5 granulkami Mercurius solubilis 9CH

Choroba lokomocyjna

stan pacjenta pogarsza się podczas ruchu z góry w dół (np. w samolocie podczas startu i turbulencji, pochylenia kątowe na
statku), podczas nachylania się czy hałasu (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH, w razie nasilonych dolegliwości stosować
co 1 - 2 godziny).

Dawkowanie

5 granulek w przeddzień podróży, tuż przed podróżą oraz w momencie wystąpienia objawów. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić
w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Skład

Borax 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (około 80 granulek).

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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