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Melisana Klosterfrau płyn 155ml
 

Cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Klosterfrau

Postać płyn

Substancja
czynna

arcydzięgiel, cynamon, galanga, goryczka,
goździk, imbir, kardamon, melisa, oman,
pieprz czarny, pomarańcza, stręczyca

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

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.

Wskazania

Stosowanie wewnętrzne: MELISANA Klosterfrau działa 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
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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 i sposób użycia

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).

Przykłady stosowania:

W celu uspokojenia i odprężenia przy dolegliwościach nerwicowych, w stanach napięcia i podniecenia, niepokoju: w zależności od
potrzeb, przed jedzeniem 1-3 łyżeczki preparatu MELISANA Klosterfrau z co najmniej podwójną ilością płynu, najlepiej wody, względnie
bez rozcieńczania na cukrze.

Przy trudnościach w zasypianiu, w celu złagodzenia niepokoju przed zaśnięciem: w zależności od potrzeb, 15-20 minut przed zaśnięciem
2-3 łyżeczki z co najmniej podwójną ilością ciepłej wody.

Przy nerwobólach głowy: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki rozcieńczonego preparatu lub bez rozcieńczania na cukrze. Dodatkowo
natrzeć skronie i czoło preparatem MELISANA Klosterfrau bez rozcieńczania.

Przy nadmiernej wrażliwości na zmiany pogody: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki leku rozcieńczonego lub bez rozcieńczania z cukrem.
Dodatkowo można natrzeć czoło i skronie preparatem MELISANA Klosterfrau bez rozcieńczania.
Dolegliwości sercowe bez przyczyny organicznej: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki rozcieńczonego leku.

Dolegliwości miesiączkowania i okresu menopauzy: zależnie od potrzeb, 1-3 łyżeczki rozcieńczonego leku przed jedzeniem.

Przy braku łaknienia, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych takich jak niestrawność, uczucie nadmiernej pełności po posiłku: zależnie od
potrzeb, przed lub po jedzeniu 1-3 łyżeczki rozcieńczonego leku.

Pomocniczo w przeziębieniach i grypie Przeziębieniu towarzyszą zwykle przykre objawy w rodzaju utrudnionego oddychania, ucisku w
głowie, bólów kończyn i trudności w zasypianiu. W takich przypadkach pomocne okazują się środki naturalne. Zaleca się zażywanie
przed zaśnięciem 3 łyżeczek preparatu MELISANA Klosterfrau z gorącą herbatą lub gorącym sokiem cytrynowym, z dodatkiem
niewielkiej ilości miodu.

Ważna wskazówka przy stosowaniu wewnętrznym! Preparat MELISANA Klosterfrau należy przyjmować rozcieńczony, najlepiej
podwójną ilością płynu (jedna część preparatu MELISANA Klosterfrau na dwie części wody). Można stosować wodę, herbatę lub soki
owocowe - działanie lecznicze jest w każdym przypadku zapewnione. Można też przyjmować lek łyżeczką na kostce cukru.

MELISANA Klosterfrau ułatwia oddychanie, usuwa uczucie ucisku w głowie, zapewnia sen dający odpoczynek i przez swoje wielostronne
działanie przyspiesza wyzdrowienie.
MELISANA Klosterfrau zmniejsza częstość zakażeń w okresie występowania przeziębień. Dlatego zaleca się zapobiegawczo 2-3 łyżeczki
preparatu MELISANA Klosterfrau z podwójną ilością płynu.

Szybkie działanie uzyskuje się po zastosowaniu zewnętrznym przy nerwobólach, bólach reumatycznych, powysiłkowych bólach mięśni i
postrzale. Nie rozcieńczony preparat MELISANA Klosterfrau wciera się w bolące miejsca. W razie wrażliwej skóry lub w przypadku użycia
jako okładu, można lek rozcieńczyć dwoma częściami wody.
Złe samopoczucie i wyczerpanie: natrzeć czoło, skronie i kark preparatem MELISANA Klosterfrau bez rozcieńczania.

Zapalenie dziąseł: rozcieńczyć 1-3 łyżeczki podwójną ilością wody i wielokrotnie płukać jamę ustną po stronie bólu przez 2-3 minuty. Dla
złagodzenia bólu, można położyć na bolące miejsca watę nasączoną preparatem MELISANA Klosterfrau. Złagodzenie bólu jest jednak
krótkotrwałe. Leczenie zębów musi podjąć stomatolog.
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Mimo swojej wielostronności MELISANA Klosterfrau nie może zastąpić lekarza, do którego należy się zwrócić w przypadku wszystkich
przedłużających się poważniejszych dolegliwości.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

