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Lehning, L- 52 krople, 30 ml
 

Cena: 30,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LEHNING

Opis produktu
 

Wskazania

Przeziębienie, infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych z kaszlem. Stany grypowe przebiegające z gorączką, również z
powikłaniami, uczuciem rozbicia i bólami męśni.

Działanie

Pobudza mechanizmy przeciwzapalne górnych i dolnych dróg oddechowych. Wspomagająco polecany przy przeziębieniu, zapaleniu
gardła, zapaleniu krtani, zapaleniu tchawicy, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu płuc, grypie i infekcjach grypopodobnych, suchym kaszlu,
rozedmie płuc.

Sześć składników L.52 - Eupatorium perforatum, Aconitum, Bryonia, Arnica, Belladonna i Gelsemium jest zestawem najczęściej
przepisywanych leków w przebiegu przeziębienia, infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych czy grypy. Aby uzyskać większą
efektywność działania uzupełniono skład preparatu o jeszcze cztery leki:

China rubra - zaburzenia żołądkowo - jelitowe, wzdęcia, osłabiające, niebolesne biegunki, intensywne, pulsujące bóle głowy,
osłabienie, spadek witalności. Może być również stosowana w okresie rekonwalescencji po infekcjach czy po grypie.
Drosera - chrypka, uczucie suchości w gardle, suchy kaszel napadowy, podobny do kokluszowego, wywołujący bóle klatki
piersiowej lub brzucha, występujący lub nasilający się w nocy, po położeniu się do łóżka, po północy, w cieple łóżka.
Polygala - bolesny kaszel z uczuciem rany w klatce piersiowej w przebiegu przewlekłego nieżytu oskrzeli.
Eucalyptus - ułatwiający oddychanie, dezynfekujący i "osuszający".

Skład L.52 obejmuje wszystkie objawy, wyliczane w większości typów infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych oraz w przebiegu
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grypy - gwałtowne pojawienie się objawów: 

Aconitum - Belladonna - Bryonia, dreszcze, bóle mięśniowe i kostne:
Eupatorium perforatum - Gelsemium - Rhus toxicodendron, uczucie rozbicia, sztywności, odurzenia:
Arnica - Gelsemium osłabienie:
Rhus toxicodendron - Gelsemium, stany zapalne błon śluzowych:
Aconitum, Bryonia, Belladonna, bóle głowy:
Eupatorium perforatum - Gelsemium, Bryonia, China, kaszel, zaburzenia oddychania:
Drosera , Eucalyptus , Polygala, problemy ze strony układu pokarmowego:
China (stosowana również w okresie rekonwalescencji).

Taka rozsądna kombinacja uzupełniających się składników obejmuje wszystko co dotyczy schorzeń dróg oddechowych, a także
podstawowych modalności objawów.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej : dorośli 5-8 razy dziennie 20 kropli na wodę, po uzyskaniu poprawy zmniejszyć częstotliwość podawania.
Dzieci polowa dawki.

Skład

Eupatorium perfoliatum D4, Aconitum napellus D6 , Bryonia D4 , Arnica montana D4 , Gelsemium D6 , China rubra D4 , Belladonna D4 ,
Drosera D4 , Polygala D4 , Eucalyptus globulus D1. Lek zawiera 67,5% v/v etanolu.
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