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in india. Please click here if you are not redirected within a few seconds.Baclofen to lek stosowany w neurologii do
unahistoriafantastica.com leczenia objawow stwardnienia rozsianego. Lek oddzialuje na uklad miesniowo-szkieletowy,
zmniejszajac napiecie miesni. Baclofen jest dostepny w postaci tabletek i wydawany na recepte. Jump to Czy mozna
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lekarza lub farmaceute. Spis tresci ulotki: 1. Co to jest Baclofen Polpharma i w jakim celu sie go stosuje 2. Informacje
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moga wystapic? Baclofen Polpharma dawkowanie leku. Baclofen Polpharma jakie srodki ostroznosci nalezy. Zobacz
ulotke Baclofen Polpharma, tabletki, g. Sprawdz, gdzie kupic Baclofen Polpharma. Substancja czynna, Baclofen. Nazwa
preparatu, Baclofen Polpharma tabl.(25 mg) - 50 szt. Producent, Polpharma. Zawartosc opakowania, 50 szt. Kod EAN
Zazwyczaj stosowana dawka dobowa podtrzymujaca terapie wynosi 0,75 - 2mg/kg mc. Maksymalna dawka dobowa nie
powinna przekraczac 40 mg u dzieci.
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