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Boiron, Petroleum 9CH, granulki 4 g
 

Cena: 12,50 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

Nudności i zawroty głowy, poprawa pod wpływem zamknięcia oczu, ciepła i jedzenia

Dawkowanie

na godzinę przed wyjazdem 5 granulek. W momencie wyruszenia w podróż 5 granulek. Następnie w zależności od objawów. Lek
przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Biegunka - biegunki występują w ciągu dnia po spożyciu kapusty lub bigosu (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Pęknięcia - zlokalizowane są w obrębie skóry suchej i chropowatej krwawiącej bardzo niewiele albo wcale. Pogorszenie
następuje w zimie zwłaszcza na rękach i palcach.
Zmiany skórne - wykwity o charakterze rumieniowo - pęcherzykowym, umiejscowione w okolicy narządów płciowych, niekiedy
sączące; wyprysk mechaników; wyprysk praczek; pęknięcia opuszek palców - zwłaszcza w zimie (lek stosowany w potencjach
od 5 CH - 15 CH).
Wywinięcie powieki - odczucie kłucia, pieczenia, świądu i ucisku powieki.

Dawkowanie

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

Skład

Petroleum 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (około 80 granulek).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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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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