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Nefrobonisol płyn 100g
 

Cena: 34,62 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 g

Postać płyn doustny

Producent/
Dystrybutor

LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zapalenie dróg moczowych to przykra dolegliwość, która może przydarzyć się każdemu człowiekowi. Wieloletnie obserwacje pozwoliły
na sformułowanie prawidłowości, że przypadłość ta wyjątkowo "lubi" kobiety. Wynika to z ich budowy anatomicznej, a konkretnie z
krótszej cewki moczowej. Uczucie parcia na pęcherz, pieczenie i ból przy oddawaniu moczu to najczęściej spotykane objawy stanu
zapalnego układu moczowego. Chociaż z pozoru wydają się one niegroźne, to niestety potrafią uprzykrzyć życie. Ale nie tylko z tego
powodu nie wolno ich lekceważyć. Zaniedbanie infekcji grozi bowiem nawracającymi stanami zapalnymi nerek (co może prowadzić do
ich niewydolności) lub narządów rodnych. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów zapalenia pęcherza warto wspomóc organizm
w walce z infekcją. Pomoże w tym preparat NEFROBONISOL.  właściwości Płyn Nefrobonisol jest preparatem tradycyjnie stosowanym
jako środek moczopędny. Nefrobonisol może być stosowany pomocniczo w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych oraz w
piasku nerkowym. skład Nalewka z ziela Nawłoci (Solidaginis Virgaureare herbae tinctura) 20g Nalewka z ziela Skrzypu(Equiseti herbae
tinctura) 20g Sok z liścia Brzozy (Betulae folii succus) 20g Sok z ziela Pokrzywy (Urticae herbae succus.) 15g Sok z korzenia Mniszka
(Taraxaci radicis succus) 15g Sok z ziela Krwawnika (Millefoli herbae succus) 10g Preparat zawiera 45 - 55% etanolu. dawkowanie
Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć. Podczas stosowania leku podawać zwiększoną ilość płynów. Dorośli i dzieci od 12 roku
życia: Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1
małej łyżeczki preparatu). 
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