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Liść Mięty pieprzowej 30 saszetek
 

cena: 12,75 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ pokarmowy

Działanie łagodzące, rozkurczające

Opakowanie 30 torebek

Postać zioła do zaparzania

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Menthae piperitae folium

Wskazania niestrawność, wzdęcia

Opis produktu
 

Opis:
Lek ziołowy rozkurczający stosowany w niestrawności i wzdęciach. Dla dorosłych i dzieci od 4 lat.

Skład leku:
liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium) – 1500 mg

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie w łagodzeniu objawów zaburzeń trawiennych (niestrawność, wzdęcia).
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na preparaty z liścia mięty pieprzowej lub mentol.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:
Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni unikać stosowania preparatów z liścia mięty pieprzowej, ponieważ mogą
one nasilać zgagę. Pacjenci z kamicą żółciową i innymi zaburzeniami dróg żółciowych powinni ostrożnie stosować preparaty z liścia
mięty pieprzowej.
Jeżeli objawy utrzymują się po tygodniu stosowania leku lub występują działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:
Dorośli: 1-2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 10 minut. Świeżo przygotowany napar pić 3 razy dziennie.
Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat: 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 10 minut. Świeżo
przygotowany napar pić 3 razy dziennie.
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Przedawkowanie:
Nie zaobserwowano objawów przedawkowania.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
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