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Azulan płyndostos.naskóręibł.ślu 100ml
 

Cena: 13,32 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn do stos.na skórę i bł.ślu

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

Matricariae floris extr. fluidum

Opis produktu
 

Azulan płyn przeznaczony jest do stosowania miejscowo na skórę i błony śluzowe oraz wewnętrznie w stanach skurczowych przewodu
pokarmowego.

Wyciąg z rumianku ma działanie przeciwzapalne i słabo przeciwbakteryjne. Preparat działa również rozkurczowo na mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego oraz wiatropędnie.Płyn stosowany jest wewnętrznie w chorobach wrzodowych żołądka, nieżytach żołądka i
jelit, wrzodziejącym zapaleniu jelit oraz zewnętrznie do płukania przy zapaleniu jamy ustnej, gardła, dziąseł, krtani, do irygacji i
tamponowania przy zapaleniu pochwy, nadżerce szyjki macicy, do obmywań w zapaleniu sromu, pęknięciu odbytnicy, żylakach odbytu,
do okładów przy uszkodzeniu naskórka oparzeniach, do płukania zatok bocznych nosa w zapaleniu i katarze siennym, do codziennej
higieny.

Skład:
płynny wyciąg etanolowy z kwiatu rumianku (0,5:1). Zawartość etanolu wynosi 65-72% (v/v).

Stosowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:
Zewnętrznie (na skórę i błony śluzowe): 10% roztwór wodny preparatu (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki 10 ml leku i uzupełnić
przegotowaną i ostudzoną wodą do połowy szklanki, tj. ok. 125 ml)
Wewnętrznie: przyjmować 3-4 razy dziennie po 5 ml leku (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki) w niewielkiej ilości płynu, najlepiej
przegotowanej i ostudzonej wody.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwiaty rumianku lub inne rośliny z rodziny Złożonych Compositae. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.ie
zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przez co najmniej 30 min po jego zastosowaniu.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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