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HEEL Lymphomyosot krople 30 ml
 

Cena: 40,95 zł

Opis słownikowy

Producent HEEL

Opis produktu
 

Przeznaczone do stosowania doustnego krople Heel Lymphomyosot, które posiada w ofercie sklep Apteka w Sieci, wspomagają leczenie
zaburzeń układu odpornościowego i limfatycznego. Zawarte w leku składniki stymulują prawidłową pracę układu immunologicznego,
dodatkowo przyczyniając się do usuwania substancji toksycznych z obszaru gardła i węzłów chłonnych, ograniczając obrzęk i
zmniejszając stan zapalny. Krople, które oferuje nasza apteka internetowa, są wydawane tylko z przepisu lekarza i przeznaczone do
stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe.

Postać leku:

Roztwór, krople doustne

Opakowanie:

Buteleczka 30 ml

Skład:

Myosotis arvensis D4 5g, Veronica officinalis D4 5g, Teucrium scorodonia D4 5g, Pinus sylvestris D4 5g, Gentiana lutea D5 5g, Equisetum
hiemale D4 5g, Smilax D6 5g, Scrophularia nodosa D4 5g, Juglans regia ssp. regia D4 5g, Calcium phosphoricum D12 5g, Natrium
sulfuricum D5 5g, Fumaria officinalis D4 5g, Levothyroxinum D12 5g, Araneus diadematus D6 5g, Geranium robertianum D4 10g,
Nasturtium officinale D4 10g, Ferrum iodatum D12 10g oraz substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol

Działanie:

Krople Heel Lymphomyosotstanowią lek homeopatyczny zawierający w swoim składzie aktywne związki wspomagające właściwe
funkcjonowanie układu immunologicznego, usuwające toksyny z gardła i węzłów chłonnych, a także zmniejszające ich obrzęk i stan
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zapalny.

Wskazania:

Przy zaburzeniach funkcjonowania układu limfatycznego, w obrzękach limfatycznych (również pooperacyjnych i pourazowych), w
stanach osłabienia układu odpornościowego oraz stanach zapalnych w obrębie węzłów chłonnych i migdałków gardłowych (również
podczas przewlekłego zapalenia migdałków).

Ostrzeżenia:

Nie należy stosować kropel Heel Lymphomyosot u osób, u których została stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
preparatu. Jeśli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy, powinien poinformować o tym lekarza. Należy powiadomić lekarza o wszystkich
lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent ma zamiar przyjmować. Nie są znane interakcje z innymi
produktami leczniczymi.

Dawkowanie:

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Krople mogą być rozpuszczone w niedużej porcji wody. Kuracja homeopatyczna z
wykorzystaniem leku powinna trwać nie krócej niż przez okres 4 tygodni.
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