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Boiron, Ferrum phosphoricum 9 CH, 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

 

Gorączka - niezbyt wysoka gorączka, twarz naprzemiennie zaczerwieniona, a następnie blada. Występują przekrwienne bóle
głowy, suchy kaszel, niewielkie pragnienie, zapalenie nosogardzieli (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Grypa - lek stosowany na początku grypy kiedy objawy nie są nasilone. Chory czuje się dobrze ale towarzyszą mu krwawienia z
nosa, ból uszu, dreszcze, kaszel, uczucie zimna, niewielka gorączk
Nietrzymanie oczu - występuje zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Wskazanie to dotyczy wyłącznie dzieci osłabionych.
Ospa wietrzna - okres inwazycyjny. Początek łagodny, stan podgorączkowy, mogą towarzyszyć bóle uszu czy krwawienia z
nosa.
Świnka - lek stosowany w okresie początkowym. Wówczas występuje lekki stan podgorączkowy, który stopniowo rośnie, suchy
kaszel, czasem krwawienia z nosa czy bóle uszu.
Zapalenie ucha - lek stosowany w zapaleniu ucha środkowego z niezbyt wysoką gorączką, osłabieniem, z kłującymi bólami i z
towarzyszącym krwawieniem z nosa (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

Skład

Ferrum phosphoricum 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Wskazania

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych.
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Przeciwwskazania

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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