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Boiron, Natrum muriaticum 15CH, granulki 4g
 

Cena: 15,00 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

Depresja - u pacjentów zamkniętych w sobie, smutnych, ze skłonnością do płaczu (raczej w samotności), zniechęconych na
skutek doznanych zmartwień lub rozczarowań, obojętnych na otoczenie i nie przyjmujących pocieszenia. W przypadku depresji
zalecana jest także tygodniowa dawka Natrum Muriaticum 30 CH przez okres 3 miesięcy.
Okres rekonwalescencji - po ostrych, silnie osłabiających chorobach, zwłaszcza gdy w ich przebiegu doszło do znacznej utraty
płynów organicznych (biegunka, poty, krwawienia itp.) prowadzącej do odwodnienia, wychudzenia, osłabienia. Aby dojść do
siebie po odwodnieniu, utracie masy ciała lub wyczerpaniu spowodowanym chorobą jelit, zaleca się przyjęcie dawki Natrum
Muriaticum 9 CH w pierwszym dniu i dawki Natrum Muriaticum 15 CH w drugim dniu. Trzeciego dnia trzeba będzie wziąć
odpowiednio Natrum Muriaticum 30 CH.
Zespół napięcia przedmiesiączkowego - lek stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH. Aby złagodzić ból menstruacyjny, zażywaj 5
granulek Natrum Muriaticum 15 CH od 15. do ostatniego dnia cyklu.
Opryszczka - okołowargowa pojawiająca się po przebytych, ostrych chorobach gorączkowych lub po ekspozycji na słońcu;
opryszczka okolic odbytu.
Pokrzywka - występuje pokrzywka powysiłkowa, wywołana intensywnym wysiłkiem fizycznym z obfitymi potami oraz pokrzywka
wywołana przebywaniem na słońcu. Lek należy zażywać 1 - 3 x w tygodniu, razem z Apis mellifica lub Urtica urens.
Alergia - choroby alergiczne nosa i zatok oraz nawracające zapalenia nosogardła z naprzemiennym występowaniem stanu
nieżytowego i suchości błon śluzowych. Nieżyt pojawia się nagle, występuje obfity surowiczy wyciek z nosa i obfite łzawienie.
Objawy nasilają się około godziny 10 rano i zmniejszają w południe. U dzieci nawracające zapalenia nosogardła są wywołane
zmianami pogody i często występują podczas pobytu nad morzem (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
Przemęczenie - zarówno fizyczne jak i umysłowe. Występuje u studentów w okresie egzaminów. Charakteryzuje się pulsującymi
bólami głowy, które nasilają się pod wpływem ciepła, tachykardią, wywołaną najmniejszym wysiłkiem fizycznym, bólami w
okolicy lędźwiowej i wychudzeniem (lek stosowany w potencjach od 9 CH - 30 CH).
Zaparcia - uporczywe zaparcia z oddawaniem twardych mas kałowych u osób z nieprawidłowym łaknieniem soli i zaburzeniami
gospodarki wodno - elektrolitowej z nadmiarem lub brakiem pragnienia (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - dolegliwości dyspeptyczne przebiegające z osłabieniem (lek stosowany w
potencjach od 5 CH - 15 CH).

Skład
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Natrium muriaticum 15 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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