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Lehning, Urarthone - pomocny w dnie moczanowej,
reumatyzmie, krople, 250 ml
 

Cena: 35,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LEHNING

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania kropli urarthone

Urarthone to preparat wspomagający, przeznaczony do leczenia choroby reumatycznej - zarówno o ostrym, jak i o przewlekłym
przebiegu, obejmującej stawy oraz tkanki miękkie. Wspomaga on także leczenie dny moczanowej #℣佐⌡⌀搀愀樁Ԁ挀 搀漀戀爀攀 攀昀攀欀琀礀⌡⍃倣℣, neuralgii oraz rwy
kulszowej.

Działanie kropli urarthone

Te krople homeopatyczne pobudzają procesy przeciwzapalne, co przekłada się na złagodzenie objawów bólowych, występujących w
przebiegu ostrego i przewlekłego reumatyzmu. Urarthone stymuluje procesy przemiany materii, stabilizuje, a w razie konieczności
redukuje poziom kwasu moczowego. Ponadto pobudza on wydalniczą funkcję układu moczowego.

Sposób stosowania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 2 x dziennie #℣佐⌡⌀眀 瀀漀挀稁Ԁ琀欀漀眀礀洀 攀琀愀瀀椀攀 渀愀眀攀琀 挀稁ᤁ嬀挀椀攀樀⌡⍃倣℣. Odpowiednia ilość to 1 łyżka stołowa na 1/2 szklanki
wody.

Opakowanie i cena produktu

Dostępna postać leku to butelka o objętości 250 ml. Istnieje możliwość zakupu online w cenie 31,55 zł. Lek ma postać nalewki.
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W skład kropli Urarthone wchodzi:

Colchicum D1,
Dulcamara TM,
Kalium iodatum D2,
Aqua silicata D2,
Sulfur D4,
Natrum salicylicum D3,
Mercurius corrosivus D4,
Spiritus vini,
Bryonia alba TM,
Viscum album TM,
Aurum natr. chloratum D8,
Rubia TM,
Betula TM,
Carmel,
Aqua dest.

Środki ostrożności i przeciwwskazania do stosowania

Stosowanie tego leku powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Tak, jak inne leki homeopatyczne, preparat ten ma pewne
ograniczenia stosowania. Ze względu na obecność w składzie 22% v/v etanolu, środek ten nie może być stosowany przez:

dzieci,
kobiety ciężarne i karmiące piersią,
osoby, zmagające się z chorobą alkoholową,
osoby, mające problemy z wątrobą,
kierowców, gdyż produkty tego typu wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów i maszyn.

Dostępność preparatu i warunki dostawy

Apteka internetowa Urtica ma w swym asortymencie krople Urarthone. Można je zakupić online. Płatność realizowana jest bezpośrednio
przelewem na konto lub przez system Dotpay.pl. Kwota to cena produktu i koszty przesyłki #℣佐⌡⌀稀愀氀攁簀渀攀 漀搀 眀礀戀爀愀渀攀樀 漀瀀挀樀椀 搀漀猀琀愀眀礀⌡⍃倣℣.
Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 do 4 dni roboczych.
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