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Boiron, Zincum metallicum 15 CH, granulki 4g
 

Cena: 12,50 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

Bezsenność - u osób zmartwionych, u których dodatkowo występuje pobudzenie kończyn dolnych lub skurcze kończyn dolnych.
Przemęczenie - kłopoty szkolne lub przemęczenie intelektualne, objawiające się zaburzeniami pamięci i pobudzeniem kończyn
dolnych.
Kłopoty z adaptacją szkolną - objawiające się zburzeniami pamięci i pobudzeniem kończnyn dolnych. Dziecko jest wyczerpane
nerwowo z powodu przeciążenia umysłowego w szkole, występuje brak koncentracji i spowolnione myślenie.
Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - brak łaknienia i/lub zaburzenia dyspeptyczne wywołane nietolerancją alkoholu,
którym często towarzyszy zespół niespokojnych nóg (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH)
Zespół niespokojnych nóg - lek stosowany w potencjach od 5 CH do 15 CH.

 

Skład

Zincum metallicum 15 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.
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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

 

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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