
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Boiron, Hepar sulfur 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.

Wybrane wskazania leku

Biegunka - występują biegunki z oddawaniem zielonkawego stolca, o kwaśnym, nieprzyjemnym zapachu (dziecko wydziela
kwaśną woń).
Ból gardła - infekcja idąca w kierunku zmian ropnych. Gardło jest podrażnione, chory ma wrażenie, że w gardle tkwi mu ość,
kolec. Chory ma chrapliwy kaszel pojawiający się pod wpływem zimnego powietrza (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH)
Czyraki - lek hamuje rozwój czyraka.
Jęczmień - lek stosowany w celu zatrzymania ropienia (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Katar - lek stosowany w okresie rozwiniętych objawów chorobowych. Katar jest ropny, zielonkawy, obfity. Chory ma gorączkę,
ślinotok, pieką go oczy, z jego ust wydobywa się przykry zapach (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
Ropień - występuje ostry stan ropny, czyraki, trudno gojące się rany (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 30 CH).
Trądzik - lek stosowany jeżeli następuje zakażenie zmian i stają się one ropne i bolesne.
Zapalenie krtani - kaszel jest szczekający, suchy, występuje bolesny ból gardła i krtani oraz ataki duszności. Zapalenie krtani
przebiega z chrypką, chrapliwym, szczękajacym kaszlem, pojawia się po przewianiu zimnym wiatrem. Chory poci się, ale poty nie
przynoszą ulgi (lek stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH).
Zapalenie zatok - lek stosowany w zapaleniu zatok bocznych nosa. Występuje obrzęk śluzówek, nos jest zatkany (lek stosowany
w potencjach o 5 CH - 15 CH).

 

Skład

Hepar sulfur 15 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

 

Dawkowanie

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
 

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.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

