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Azulan płyn 30g H.WROCŁAW
 

Cena: 6,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g

Postać płyn do stos.na skórę i bł.ślu

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

Matricariae floris extr. fluidum

Opis produktu
 

AZULAN jest płynem do stosowania na skórę i błony śluzowe, barwy ciemnobrunatnej o swoistym, ściągającym, gorzkawym smaku i
aromatycznym, rumiankowym zapachu.

Jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego
długotrwałego stosowania.Płyn stosowany jest w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych m.in. do płukania w stanach zapalnych
jamy ustnej i gardła oraz w stanach zapalnych dziąseł oraz w stanach skurczowych przewodu pokarmowego jako pomocniczy środek
rozkurczający, wiatropędny i przeciwzapalny w stanach zapalnych przewodu pokarmowego.

Skład:
wyciąg płynny etanolowy z kwiatów rumianku (1 : 2). Lek zawiera 60-68% V/V etanolu

Stosowanie:
Zewnętrznie - dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia : 10% r - r wodny do płukania i okładów ( 1 cz. azulanu + 9 cz. przegotowanej,
chłodnej wody ).
Wewnętrznie - dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: doustnie 5 ml ( 1 łyżeczka) w 1 szklanki wody przed posiłkiem do 3 razy
dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwiaty rumianku lub inne rośliny z rodziny Złożonych Compositae. Ze względu na zawartość etanolu nie należy
stosować preparatu u dzieci do lat 12 oraz lek może działać szkodliwie u osób z chorobą alkoholową, a także u osób za schorzeniami
wątroby lub padaczką.Nie zaleca się stosowania kobietom w ciąży i podczas karmienia piersią ze względu na obecność etanolu.Nie
zaleca się przyjmowania wewnętrznie leku przed podróżą, alkohol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do
wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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