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Boiron, Bryonia 5 CH, granulki 4g
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BOIRON S.A.

Opis produktu
 

Lek ma szerokie działanie terapeutyczne i stosowany jest w leczeniu różnych chorób. Opis leku uwzględnia wybrane wskazania, w
których lek jest stosowany w leczeniu homeopatycznym. Ma on charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty lekarskiej ani konsultacji
farmaceutycznej.

 Wybrane wskazania leku

Dolegliwości ze strony szyi - kręcz szyi - występuje po ochłodzeniu.

 

Gorączka - występuje wysoka gorączka, która wolno narasta, ból głowy, uczucie suchości w ustach, pragnienie spożywania
zimnych płynów, rozdrażnienie, suche, spieczone wargi (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Grypa - występuje gorączka, suchość w jamie ustnej, potrzeba picia dużej ilości zimnej wody, suchy, bolesny kaszel, który nasila
się pod wpływem ciepła. Bóle głowy nasilają się podczas kaszlu i przy ruchach głowy (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Kaszel - lek stosowany jest podczas suchego kaszlu, nasilającego się podczas ruchu lub po wejściu do ciepłego pomieszczenia.
Występują zamostkowe bóle klatki piersiowej, które zmniejszają się podczas podtrzymywania klatki piersiowej w czasie kaszlu.
Kolka żółciowa - występują ataki kolki, które zaczynają się i kończą nagle. Brzuch jest napięty, gorący (lek stosowany w potencji
5 CH lub 9 CH).
Łojotok - lek stosowany u osób u których występuje tłusty łojotok i zaparcia.
Urazy, skaleczenia, zranienia - lek stosowany jest jeżeli występuje obrzęk kolana, przeszywające bóle, wysięk.
Zaparcia - chory nie odczuwa potrzeby oddania stolca. Stolec jest twardy, ciemny, może być z domieszką krwi.
Zawroty głowy - mają miejsce z rana podczas wstawania z łóżka oraz przy podnoszeniu się z krzesła.

 

Skład

Bryonia 5 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

 

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

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

Działanie niepożądane

Nieznane.

 

Interakcje

Brak. Lek może być stosowany z innymi lekami homeopatyczymi lub alopatycznymi. 

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

W związku z obecnością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją glukozy, niedoborem
laktazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.

 

W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być zażywany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, niedoborem
sacharozy bądź izomaltazy czy uspośledzonym wchłanieniem glukozy.
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