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CARDIOL C, krople 40 g
 

cena: 6,49 PLN

Opis słownikowy

Postać krople

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek ziołowy

Zastosowanie wzmocnienie serca

Opis produktu
 

Lek Cardiol C to kompozycja nalewek z liścia konwalii, owocu i kwiatostanu głogu oraz korzenia kozłka i wyciągu płynnego z nasion kola
z dodatkiem kofeiny.

CARDIOL C - wskazania:

stosowany tradycyjnie w stanach łatwego męczenia się, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie
wymagającej stosowania innych leków i bez objawów zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w podeszłym wieku

CARDIOL C - skład:

100 g kropli zawiera: substancje czynne: Crataegi cum Valerianae tinctura (1:4,0-4,5), 40,0 g ekstrahent: etanol 70% V/V, Convallariae
tinctura titrata (1:4,0-4,5), 27,0 g ekstrahent: etanol 70% V/V, Colae seminis extractum (1:2), 14,0 g ekstrahent: etanol 70% V/V, Coffeinum
72,0 mg; substancja pomocnicza etanol 70% (v/v) do 100,0 g; 1 ml (co odpowiada 910 mg) produktu zawiera 360 mg nalewki z głogu i
kozłka (1:4,0-4,5), 250 mg nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 130 mg wyciągu z nasion kola oraz 0,655 mg kofeiny. Lek
zawiera 60-69% V/V etanolu.

CARDIOL C - dawkowanie:

dorośli: 20-40 kropli rozcieńczyć w kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę; dopuszczalne jest zwiększenie dawki do 60 kropli
jednorazowo; młodzież powyżej 12 lat: 15-25 kropli rozcieńczyć w kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę

CARDIOL C - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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