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CAMILIA ROZTWÓR DOUSTNY 1ML,10 MINIMSÓW
 

cena: 27,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Homeopatyczny produkt leczniczy

Opakowanie 10 poj.a 1ml

Postać roztwór doustny

Producent Boiron

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Camilia jest homeopatycznym produktem leczniczym przynoszącym ulgę w wielu objawach bolesnego ząbkowania u maluszka.
Camilia jest lekiem o unikalnej formie i łatwości podania – wkroplony do ust lek rozprowadza się ze śliną dziecka i zostaje wchłonięty
przez śluzówkę.

Camilia to moc składników pochodzenia naturalnego.

Camilia zawiera 3 składniki o działaniu czynnym:
* Rumianek pospolity (Chamomilla vulgaris) 333,3 mg
* Szkarłatka (Phytolacca decandra) 333,3 mg
* Rzewień (Rheum) 333,3 mg
* Jedyną substancją pomocniczą zastosowaną w Camilia jest woda.

Camilia nie zawiera lidokainy!

Preparat posiada neutralny smak.

Działanie
* Rumianek pospolity (Chamomilla vulgaris) odpowiada za działanie przeciwbólowe, a dodatkowo działa na stany niepokoju i
rozdrażnienia towarzyszące ząbkowaniu.
* Szkarłatka (Phytolacca decandra) łagodzi stany zapalne dziąseł.
* Rzewień (Rheum) wykazuje działanie przeciwbiegunkowe.

Wskazania
Bolesne ząbkowanie u niemowląt.
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Dawkowanie:
3 – 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa). Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy
kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Maksymalna dawka dobowa: 6 pojemniczków (minimsów).

Czas stosowania: leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.

Sposób podawania:
1. Otworzyć saszetkę.
2. Oderwać jeden pojemniczek.
3. Przekręcić i ułamać końcówkę.
4. Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.
5. Zamknąć dokładnie aluminiową saszetkę zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Skład:
1 pojemnik jednodawkowy (minims - 1 ml) zawiera:
substancje czynne: Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg, Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg, Rheum 5 CH 333,3 mg,
substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancje czynne.

Ważne informacje:
Nie wkraplać do oczu i uszu.
Nie wstrzykiwać.
W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego
nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Minimsy są przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie należy ich przechowywać po otwarciu.

Podmiot odpowiedzialny:
Boiron SA
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy, Francja
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