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Herbapol Urosept Tabletki drażowane 60 sztuk
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Urosept jest tradycyjnie stosowanym lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu
moczowego i w kamicy dróg moczowych. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie
stosowania i doświadczeniu.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
1 tabletka drażowana zawiera jako substancje czynne: wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli
(Extractum spissum compositum ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz.) - 86,2 mg; naowocnię
fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium) - 78 mg; wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum) - 26 mg;
wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum) - 8 mg; potasu cytrynian (Kalii citras) - 19 mg; sodu cytrynian
(Natrii citras) - 16 mg, Substancje pomocnicze: laktoza, sacharoza, Pełen skład podano w ulotce

Dawkowanie
Sposób stosowania i droga podania: doustnie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki 3 razy na dobę, popijając szklanką wody lub wg indywidualnych wskazań lekarza.
Jeśli nie nastąpiła poprawa, objawy utrzymują się podczas stosowania leku lub się pogorszą, a także gdy wystąpią działania
niepożądane, niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przeciwwskazania

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

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/herbapol-urosept-tabletki-drazowane-60-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0801
Lek na receptę: Nie

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" S.A.
ul. Towarowa 47/51,
61-896 Poznań,
Polska
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