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Boiron, Phytolacca decandra 5CH, granulki 4g
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BOIRON S.A.

Opis produktu
 

Lek ma szerokie działanie terapeutyczne i stosowany jest w leczeniu różnych chorób. Opis leku uwzględnia wybrane wskazania, w
których lek jest stosowany w leczeniu homeopatycznym. Ma on charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty lekarskiej ani konsultacji
farmaceutycznej.

Wybrane wskazania leku

Angina - gardło jest suche i bolesne, łuki podniebienne są ciemnoczerwone, przekrwione, migdałki obrzęknięte. Chory ma
utrudnione połykanie i towarzyszy mu ból, który promieniuje do uszu (potencja 5 CH lub 9 CH).
Ból gardła - gardło ma kolor ciemno - czerwony, ból promieniuje do uszu, występuje wysoka gorączka, węzły chłonne
podżuchwowe są obolałe (potencja 5 CH lub 9 CH).
Karmienie piersią - występują pęknięcia brodawek, którym towarzyszą silne bóle podczas ssania.
Pękanie brodawek sutkowych - bolesność utrzymuje się również poza okresami karmienia i bólem promieniującym do całego
ciała. Po odstawieniu dziecka od piersi może wystepować mlekotok lub utrzymywać się wyciek.
Ropień - ropień sutka, jeżeli występuje stwardnienie guzkowe sutka z żywą przeczulicą na dotyk, lek stosowany jest jako
uzupełnienie leków o działaniu ogólnym.
Świnka - gardło jest zaczerwienione, występuje gorączka, zapalenie ślinianek i węzłów chłonnych. Chory ma trudności w
połykaniu.
Utrudnione ząbkowanie - dziecko zgrzyta zębami, podczas ząbkowania gryzie sobie dziąsła i zaciska jedno na drugie.
Jęczmień (potencja 5 CH lub 9 CH)
Gradówka (potencja 5 CH lub 9 CH)
Blizny (potencja 5 CH lub 9 CH)
Grypa (potencja 5 CH lub 9 CH)
Gorączka (potencja 5 CH lub 9 CH)

Skład

Phytolacca decandra 5 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

Dawkowanie

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

Przeciwwskazania
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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.
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