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Boiron, Selenium metallicum 15 CH, 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

Zaburzenia funkcji seksualnych - występuje uczucie wyczerpania w związku z nadmierną aktywnością seksualną, pacjent jest
drażliwy; impotencja przy utrzymującym się pożądaniu, przedwczesny wytrysk, nocne polucje, wyciek nasienia, zaburzenia
wzwodu (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Zaburzenia pamięci - występują u studentów, spowodowane są nadmiarem pracy i niedostatkiem snu. Zaburzenia o typie
"zapominalskim w ciągu dnia, ale w nocy śni się o tym, czego zapomniało się zrobić w ciągu dnia". Zaburzenia pamięci
współistnieją z silnym osłabieniem - niepowstrzymana potrzeba położenia się i spania (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15
CH).
Ból głowy - spowodowany nadmierną aktywnością seksualną, nadużywaniem alkoholu, piciem dużych ilości herbaty
Łysienie - u pacjentów po naświetlaniach

Skład

Selenium metallicum 15 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 1 - 2 x dziennie po 5 granulek, ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działanie niepożądane

Nieznane.
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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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