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Ziele świetlika 50g
 

Cena: 5,80 pln

Opis słownikowy

Producent Kawon

Opis produktu
 

Ziele świetlika do przygotowania odwaru do stosowania w łagodnych stanach podrażnienia spojówek i brzegów powiek.

Skład:

1g produktu zawiera 1g Euphrasia officinalis L., herba (ziele świetlika).

 

Działanie:

Świeżo przygotowane odwary mają działanie ściągające, łagodnie przeciwzapalne, łagodzą podrażnienia spojówek i brzegów powiek.

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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Wskazania:

Preparat o działaniu wspomagającym stosowany zewnętrznie, miejscowo w łagodnych stanach podrażnienia spojówek i brzegów
powiek.

 

Sposób użycia:

Odwar – 2 łyżki stołowe (2 – 4 g) ziela zalać 1 szklanką (200 ml) zimnej wody, gotować pod przykryciem, utrzymując stan łagodnego
wrzenia w ciągu 5 minut, ostudzić, przecedzić.

Jałową gazę zwilżyć odwarem i przykładać kilkakrotnie na powieki w postaci kompresu lub użyć do przemywania brzegów powiek.
Przemywanie lub przykładanie kompresów powtarzać do 3 razy dziennie, każdorazowo przygotowując świeży odwar.

Do przemywań należy stosować jedynie świeżo przygotowany odwar oraz jałową gazę do przygotowania kompresów lub przemywań
powiek. Do każdego oka stosować oddzielny gazik.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie produktu u dzieci należy skonsultować z
lekarzem.

Opakowanie: 50 g
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