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RAPHACHOLIN C, 30 tabletek
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Postać draż.

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek ziołowy

Zastosowanie poprawa trawienia, wsparcie wątroby

Opis produktu
 

RAPHACHOLIN C - działanie:

żółciotwórcze i żółciopędne

RAPHACHOLIN C - wskazania:

objawy wynikające z niestrawności i dolegliwości związanych z nieprawidłową funkcją wątroby, takie jak: bóle brzucha, wzdęcia,
nudności, ciężkość w obrębie jamy brzusznej u dzieci powyżej 10 roku życia i dorosłych. Zaleca się stosowanie leku Raphacholin C jako
osłonę wątroby, bo jego składniki pobudzają wydzielanie żółci, co pozwala na ochronę wątroby, wzmaga usuwanie szkodliwych
substancji wraz z żółcią i poprawia ruchy perystaltyczne jelit.

RAPHACHOLIN C - skład:

1 tabletka zawiera: 150 mg wyciągu suchego z korzenia czarnej rzodkwi z węglem aktywnym (1:1), 47 mg wyciągu gęstego z ziela
karczocha, 40 mg kwasu dehydrocholowego, 15 mg olejku eterycznego miętowego; substancje pomocnicze: sacharoza, powidon,
celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, stearynian
magnezu, substancja barwiąca Pigment Blend PB-277000 (tlenek żelaza czarny i dwutlenek tytanu).

RAPHACHOLIN C - dawkowanie:

dorośli: w objawach niestrawności stosować 1-3 tabl. jednorazowo. Nie należy przekraczać 6 tabletek w ciągu doby. Lek stosujemy 30
minut przed posiłkiem. W zaparciach - 2 tabletki rano i wieczorem również 30 min. przed posiłkiem. U dzieci powyżej 10 lat: 1 tabletka 3
razy dziennie po posiłku (po konsultacji lekarskiej).

RAPHACHOLIN C - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne lub inne składniki leku; ciężkie choroby wątroby, niedrożność w obrębie dróg żółciowych i przewodu
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pokarmowego; nie stosować w dużych dawkach z lekami moczopędnymi i obniżającymi ciśnienie ze względu na zwiększone ryzyko
wystąpienia hipokaliemii (obniżenie ilości potasu w surowicy krwi); nie stosować u dzieci poniżej 10 roku życia

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

