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Azulan płyn 30 g
 

Cena: 6,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać płyn do stos.na skór. i bł.ślu

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Opis produktu
 

Opis
Azulan® to płynny wyciąg z kwiatów rumianku o stężeniu 1:2, który jest stosowany doustnie, na skórę i błony śluzowe. Produkt ten ma
właściwości przeciwzapalne i działa rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, co przyczynia się do działania
wiatropędnego. Azulan® to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, który jest stosowany tylko w określonych wskazaniach, które wynikają
z jego długotrwałego stosowania

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny jest stosowany zarówno zewnętrznie, w celu łagodzenia stanów zapalnych skóry i błon śluzowych,
jak i wewnętrznie, jako pomocniczy środek w stanach skurczowych przewodu pokarmowego oraz w stanach zapalnych przewodu
pokarmowego, działa wiatropędnie i przeciwzapalnie.

Działanie
Azulan zawiera wyciąg płynny z kwiatu rumianku, który ma właściwości przeciwzapalne. Działanie rozkurczające na mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego sprawia, że Azulan działa jako środek wiatropędny. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, Azulan
może również zmniejszać stany zapalne w przewodzie pokarmowym.

Dawkowanie
Dobrze podkreślenie, że należy stosować lek zgodnie z zaleceniami i w razie wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne
jest również monitorowanie efektów stosowania i zgłoszenie się do lekarza w przypadku braku poprawy lub pojawienia się działań
niepożądanych.
Dawkowanie Azulanu zależy od drogi podania. U osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosuje się:

Zewnętrznie: 10 % r – r wodny do płukania i okładów (1 część Azulanu + 9 części przegotowanej, chłodnej wody)

Wewnętrznie: 3 razy dziennie wypijać przed posiłkiem 5 ml ( 1 łyżeczka) leku rozcieńczonego w ½ szklanki wody.

Skład
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Substancją czynną leku jest wyciąg płynny z Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) (Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:2).

1 ml leku zawiera 1 ml wyciągu płynnego z Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) (Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:2);
ekstrahent: etanol 70% (V/V).

Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Lek zawiera 60–68% (V/V) etanolu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować preparatu jeśli występuje uczulenie na kwiaty rumianku lub inne rośliny rodziny astrowatych/złożonych
(Asteraceae/ Compositae).

Działania niepożądane
Częstość nieznana: wysypka, pokrzywka, świąd skóry, rumień, obrzęk, zwiększona wrażliwość na promieniowanie słoneczne, szok
anafilaktyczny, astma.

Uwagi
Zawsze należy przeczytać ulotkę lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.
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