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Boiron, Lycopodium clavatum 9 CH, granulki 4g
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BOIRON

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

Cholesterol - lek stosowany przy podwyższonym poziomie cholesterolu lub triglicerydów (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15
CH).
Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - występują wzdęcia, zaparcia, senność, przewlekłe zaburzenia wątrobowe.
Miażdżyca -  u osoby która jest z natury podejrzliwa, nie znosi sprzeciwu, często towarzyszą jej zaburzenia nerek i wątroby (lek
stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
Niestrawność - brzuch jest rozdęty, chory szybko odczuwa sytość po posiłku. Stan chorego pogarsza cebula, czosnek, kapusta,
fasola (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Niewydolność wątroby - ból zlokalizowany jest w prawym podżebrzu, występują przewlekłe zaparcia.
Okres dojrzewania - osoba bez przerwy narzeka, jest niezadowolona.
Robaczyce - stan chorego pogarsza się podczas nowiu księżyca.
Wymioty - lek stosowany w wymiotach acetonemicznych u dzieci. Leku nie należy podawać dziecku jeżeli ma ono skłonność do
zapadania na zapalenie uszu (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Wzdęcia - występuje uczucie pełności w żołądku, które utrzymuje się po spożyciu posiłku, z wzdęciem dolnej połowy brzucha.
Poprawa następuje po oddaniu gazów (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Zaburzenia łaknienia.

Skład

Lycopodium clavatum 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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