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Liść senesu fix 50x1g
 

Cena: 5,90 pln

Opis słownikowy

Producent Kawon

Opis produktu
 

Liść senesu do zaparzania w saszetkach

Zastosowanie:
Krótkotrwałe stosowanie w sporadycznych zaparciach jako środek przeczyszczający.

Sposób użycia:
1 torebkę zalać 1 szklanką (200 ml) wrzącej wody, odstawić i naparzać przez 10 minut i nieco ostudzić, ciepły napar wypić przed snem.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: W pierwszym dniu przyjmowania wypić ½ szklanki ciepłego naparu przed snem. W przypadku
gdy przyjęta ilość naparu będzie działać przeczyszczająco nie należy zwiększać przyjmowanej dawki. Właściwą dawką indywidualną jest
najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Skład:
1 saszetka (1,0 g) produktu leczniczego zawiera Cassia senna L. i/lub Cassia angustifolia Vahl, folium (liść senesu) co odpowiada 25 mg
– 27,5 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na liść senesu. Stany zapalne wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, schorzenia zapalne jelit (np. choroba Crohna,
owrzodzenia jelit), odwodnienie organizmu i utrata elektrolitów (głównie hipokaliemia), niewydolność nerek, krwawienie miesiączkowe,
bóle brzucha o nieznanej etiologii, dzieci do lat 12, ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować dłużej niż 7 - 10 dni, długotrwałe
stosowanie może prowadzić do uzależnienia związanego z wtórną atonią jelit.

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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