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Boiron, Selenium metallicum 9 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

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).
Zapalenie krtani - występuje u śpiewaków i mówców. Lek należy przyjmować po 5 granulek co drugi dzień na przemian z
Phosphorus 9 CH.
Łojotok - występuje tłusty łojotok z poceniem skóry owłosionej i wypadaniem włosów u osoby przemęczonej o twarzy
błyszczącej i tłustej. Skóra jest usiana zaskórnikami i mikrotorbielami łojotokowymi (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Łysienie - wypadanie włosów łatwo przetłuszczających się, skóra jest tłusta, świecąca, z trądzikiem i wągrami, osoba jest
wyczerpana fizycznie i psychicznie (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH)
Łuszczyca - głównie łuszczyca dłoni (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
Trądzik - cera jest tłusta z wągrami, występuje łojotok. Osoba jest osłabiona, wypadają jej włosy (lek stosowany w potencji 5 CH
lub 9 CH).
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).

Skład

Selenium metallicum 9 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 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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