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Boiron, Pulsatilla 15 CH, 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

 

Ból głowy - zlokalizowany jest w okolicy czołowej, występuje przekrwienie. Bóle nasilają się pod wpływem gorąca i na skutek
pracy umysłowej (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
Karmienie piersią - lek stosowany w celu zahamowania laktacji
Utrudnione ząbkowanie - dziecko jest płaczliwe, jego stan pogarsza się w cieple zaś poprawia w chłodzie.
Depresja - reaktywne stany depresyjne bez komponenty neurotycznej i psychotycznej (lek stosowany w potencji 15 CH lub 30
CH).
Różyczka - w przypadku wystąpienia powikłań po chorobie, szczególnie zapalenia ucha czy zapalenia oskrzeli (lek stosowany w
potencji 15 CH lub 30 CH).
Zespół napięcia przedmiesiączkowego - często występuje z klasyczną triadą objawów: napięte i bolesne piersi, uczucie ciężaru
w obrębie miednicy mniejszej, zmiany nastroju. Ponadto mogą występować obfite i gęste albo mleczne lub płynne upławy, które
są niepodrażniające lub słabo podrażniające. Lek należy podawać w wysokich rozcieńczeniach: codziennie przed wystąpieniem
miesiączki w rozcieńczeniu 15 CH lub 30 CH albo stosując stopniowanie dawek, tj. 9 CH, 15 CH i 30 CH, w 20, 21 i 22 dni cyklu
(lek stosowany w potencjach od 9 CH - 30 CH).

Skład

Pulsatilla 15 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.WskazaniaHomeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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