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Melisana płyn 155 ml
 

Cena: 13,10 zł

Opis słownikowy

Producent KLOSTERFRAU

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Producent:

KLOSTERFRAU

Postać leku:

Płyn

Opakowanie:

Butelka 155 ml

Skład:

Melisana Klosterfrau zawiera olejki eteryczne w wyciągu alkoholowym. 100ml preparatu otrzymuje się z 4.04 g mieszanki na którą
składają się: liście melisy 10,48%, kłącze omanu 13,96%, korzeń arcydzięgla 13,96%, kłącze imbiru 13,96%, kwiaty goździków 5,57%,
kłącze galangi 5,57%, owoce pieprzu czarnego 1,39%, korzeń goryczki 13,96%, owocnia pomarańczy 13,96%, kora cynamonowca 6,28%,
kwiaty stręczyca 0,7%, owoce kardamonu 0,2%. 66% obj. preparatu stanowi alkohol etylowy.

Działanie:

Melisana Klosterfrau to naturalny środek leczniczy o zbadanym i potwierdzonym działaniu. Działa na wszystkie objawy stresu, zarówno
emocjonalne jak i biologiczne. Melisana Klosterfrau zawiera czynne składniki lecznicze melisy i innych ogólnie uznanych roślin
leczniczych. Jej skład został ustalony na podstawie wieloletnich doświadczeń, a skuteczność potwierdziły prowadzone przez nas,
nowoczesne badania naukowe. Preparat pomaga przywrócić równowagę wewnętrzną i spokojny sen, odzyskać dobre samopoczucie i
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przezwyciężyć niektóre problemy zdrowotne. Rośliny lecznicze, takie jak melisa, od dawna znajdują zastosowanie w medycynie ze
względu na swoje działanie uspokajające.

Wskazania:

Stosowanie wewnętrzne: pomocniczo w nerwicach, stanach napięcia, niepokoju, utrudnionym zasypianiu, bólach głowy, nadwrażliwości
na zmiany pogody, wywołanych stresem dolegliwościach sercowych, bolesnym miesiączkowaniu i w okresie menopauzy,
dolegliwościach żołądkowo-jelitowych takich jak: niestrawność, uczucie nadmiernej sytości po posiłku, brak łaknienia. Stosuje się też dla
złagodzenia objawów przeziębienia lub grypy.
Stosowanie zewnętrzne: w nerwobólach, bólach mięśni, bólach mięśni po wysiłkach, po urazach, przy zapaleniu dziąseł.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować przy wrzodzie żołądka lub dwunastnicy.

Ostrzeżenia:

Lek zawiera ok. 66% obj. alkoholu. Stosując preparat zgodnie z zaleceniami, chory otrzymuje w każdych 3 łyżeczkach do 7,9 g alkoholu.
Leku nie należy podawać przy chorobach wątroby, w czasie ciąży oraz dzieciom. Ze względu na obecność alkoholu w preparacie
działanie innych leków może być upośledzone lub wzmocnione. Należy liczyć się z możliwością zmniejszenia szybkości reakcji przy
obsługiwaniu maszyn i przy prowadzeniu samochodu.

Dawkowanie:

Wewnętrznie: o ile nie zalecono inaczej, dawka wynosi 1 do 3 łyżeczek preparatu MELISANA Klosterfrau rozcieńczonego co najmniej
podwójną ilością wody lub innego płynu, względnie podawanego na cukrze (patrz przykłady stosowania).
Zewnętrznie: o ile nie zalecono inaczej, stosuje się lek nie rozcieńczony lub rozcieńczony najwyżej podwójną ilością wody (patrz
przykłady stosowania).
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